BEURSAANBIEDING BOUWBEDRIJF LONT

/ STANDNUMMER 102

Slim (ver)bouwen door energiescan

Elke ondernemer bouwt voor de lange termijn, ook in de agrarische sector. Wie goed vooruitkijkt, kan geld
besparen, bijvoorbeeld op energie. Uw bedrijf functioneert mede dankzij gas, water, elektriciteit en diesel,
allemaal kostenposten die in de toekomst duurder worden. Het is daarom slim te investeren in energiebesparing,
los van mogelijke duurzame ambities.
In één keer goed
Bij Bouwbedrijf Lont BV bieden we graag toegevoegde waarde bij het bouwen, daarom kunt u voortaan ook bij ons terecht
voor een energiescan. Wij verzorgen dat samen met onze partner Ekwadraat, die vaak van ondernemers hoort: ‘Waren jullie
er vóór de bouw maar bij geweest!’. Inderdaad, het liefst wilt u natuurlijk in één keer goed (ver)bouwen, precies de reden
waarom wij graag al bij het bouwproces rekening houden met energiebesparing. Met de scan rekenen wij u precies voor wat u
kunt besparen en hoe snel u deze investering weer terugverdient.
Inzicht in prestaties
Belangrijke aandachtspunten bij energiezuinig bouwen zijn onder meer: vloersystemen, koeling, licht, ventilatie en
voorzieningen voor warmwater en drinkwater. U kunt ook alvast nadenken over bijvoorbeeld de productie van biobrandstoffen
en het toepassen van zonne-energie. In ieder geval krijgt u met een energiescan een helder inzicht in het verbruik en de
prestaties van energie binnen uw bedrijf, zodat u bewuste overwegingen en keuzes kunt maken bij de (ver)bouw.
Trias Energetica
Kiest u op basis van de scan voor energiezuinig (ver)bouwen, dan laat Bouwbedrijf Lont BV zich inspireren door de Trias
Energetica, een driestappenplan dat bestaat uit:
1.
2.
3.

energievraag reduceren (door slim te bouwen),
duurzame energiebronnen benutten (zoals zonne-energie)
efficiënt brandstofverbruik (o.a. door goede isolatie en ventilatie).

Met de universeel duurzame bouwconcepten van Bouwbedrijf Lont BV is bovendien altijd maatwerk mogelijk.

€ 800,00

Voor meer informatie:
Bouwbedrijf Lont
De Wissel 19
9076 PT St. Annaparochie
www.lont.nl
0518-409393

