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Programma

Beste relatie,

Onder de noemer ‘Van energietransitie naar uw
businesstransitie’ organiseert Remeha meerdere

De ontwikkelingen in de markt volgen zich de afgelopen twee

15.45 - 16.00

Ontvangst

kennissessies in het land. Hieronder ziet u welke

jaar, meer dan ooit, in een razend tempo op. Dit levert ook voor

16.00 - 16.20

De visie van Remeha op de

kennissessie er plaats vindt bij u in de buurt.

u veel kansen op om geld te verdienen. Vanaf 2020 moeten

			

veranderende wereld, 		

alle nieuwbouw woningen bijna energie neutraal (BENG)

			

Matthias van Ardenne,

APELDOORN

worden gebouwd en vanaf 2030 komt er geen aardgas meer

			

Directeur Remeha NL

HEERENVEEN 27 november ’18

uit Groningen. De politiek en wet- en regelgeving doet een

16.20 - 16.45

Innovaties, Idse de Wit,

ROTTERDAM

6 december ‘18

flinke duit in het zakje en de mogelijkheden zijn eindeloos.

			

Segment manager Projectmatige

WORMER

22 januari ’19

			

nieuwbouw en renovatie Remeha

ROERMOND

29 januari ‘19

16.45 - 17.15

De dwingende wet- en

			

regelgeving, ir. Harm Valk,

			

partner en senior adviseur

Het is soms lastig om de juiste keuze te maken en hierover te
adviseren.

ir. HARM VALK

De vele ontwikkelingen bieden echter ook enorme kansen voor

1 november ‘18

Aanmelden

zowel installateurs, adviseurs en woningcorporaties. We praten

Harm Valk is partner en senior

			

Nieman Groep

u hier graag over bij tijdens één van onze vijf kennissessies:

adviseur bij de Nieman Groep.

17.15

Korte pauze

‘Van energietransitie naar uw businesstransitie’.

Als adviseur heeft hij een

17.30 - 19.00

Parallelsessie 1

scherp oog voor het belang

			

- Van lead naar opdracht:

Hoe kunt u bijvoorbeeld inspelen op de dwingende wet-

van gebruikers van gebouwen.

				 hoe verdien ik geld met de

Remeha – Van energietransitie naar uw

en regelgeving? En welke innovaties komen er aan?

Als gedreven spreker zal hij

				energietransitie?

businesstransitie vindt plaats op meerdere

Op 1 november 2018 trappen we af in Apeldoorn. Ik hoop

zijn expertise en visie met ons

			

locaties. Meer informatie over deze locaties

u graag op één van de locaties te ontmoeten!

delen. In zijn adviespraktijk en als

				 (duurzame) installatie

vindt u op de aanmeldpagina. Heeft u collega’s

voorzitter van de EPG-commissie

17.30 - 19.00

Parallelsessie 2 			

of geïnteresseerden voor deze bijeenkomst?

is hij ook een bruggenbouwer, die

			

- Voor elk ambitieniveau een

Dan heten wij die van harte welkom. Zij kunnen

Met vriendelijke groet,

- 17.30

- Aandachtspunten bij een

U kunt zich aanmelden via: remeha.nl/transitie

graag het peloton op sleeptouw

				 passende oplossing

zich separaat aanmelden.

Matthias van Ardenne,

neemt in de achtervolging op de

			

Let op, het aantal plaatsen is beperkt. We zien u

Directeur Remeha NL

koplopers.

				warmtepomp
19.00 - 19.15

- Het geluid van een 		
Evaluatie en afsluiting

19.15 - 20.30 Netwerkborrel en buffet

graag op één van de events!

Remeha B.V.

Marchantstraat 55

T +31 (0)55 549 6969

7332 AZ Apeldoorn

P.O. Box 32

7300 AA Apeldoorn

E remeha@remeha.nl

remeha.nl

