
 
 

 

 

 

 

 

TVVL eindedaglezing Hoe maken we bestaande 
woningbouw gasloos? 

17 september 2018 | ERIKS | Capelle a/d IJssel 

 
 
Beste leden en belangstellenden, 
 
Regiogroep Zuid-Holland & Zeeland nodigt je graag uit voor 
TVVL eindedaglezing Hoe maken we bestaande woningbouw 
gasloos? op maandag 17 september 2018.  
 
Om in een periode van 30 jaar, tot 2050, de hele voorraad van 
6 miljoen woningen te verduurzamen moeten 200.000 huizen 
per jaar worden getransformeerd. Een groot deel hiervan 
wordt gerealiseerd door het (deels) afkoppelen van aardgas. 

 
Sprekers 
Erik Bek is werkzaam bij IDEA-Nederland. Hij neemt ons mee in de kansen voor installerend 
Nederland. Het nieuwe Klimaatakkoord is een feit. De grote verbouwing van Nederland gaat 
definitief van start! De gebouwde omgeving wordt de komende jaren stapsgewijs geheel CO2 
neutraal gemaakt. Installerend Nederland kan zich opmaken voor een mega-operatie met enorme 
kansen.  
 
Erik Numan is werkzaam bij NIBE Nederland. Hij gaat in op de verschillende typen warmtepompen 
die 40 jaar ontwikkeling en productie hebben voortgebracht en de manier waarop deze 
warmtepompen, met een grote diversiteit aan mogelijke bronsystemen, kunnen worden ingezet in 
zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 
 
Programma 
16:30 uur    Ontvangst  
17:00 uur  Kansen voor installerend Nederland door Erik Bek 
17:45 uur  Pauze met uitgebreid broodjes buffet 
18:30 uur Inzet van warmtepompen in bestaande- en nieuwbouw door Erik Numan   
19:15 uur Borrel & netwerken 
20.00 uur Einde 
 
Meld je snel aan voor deze interessante lezing voor onder andere technisch adviseurs, 
duurzaamheidadviseurs, installateurs, gebouwbeheerders en overige belangstellenden.  
Haal na de lezing informele contacten aan en stel vragen aan de spreker onder het genot van een 
drankje.  
 
Tip! Neem een relatie, opdrachtgever of introducé mee! 
 

https://www.linkedin.com/in/erikbek/
https://idea-nederland.nl/
https://www.linkedin.com/in/eriknuman/
https://www.nibenl.eu/


 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Oscar Böttcher 
Secretaris regiogroep Zuid-Holland & Zeeland 

 

Locatie ERIKS b.v., Cypresbaan 63, Capelle a/d IJssel.   
Deelnameprijs € 25 voor leden en medewerkers van bedrijfsleden. 

€ 50 voor niet leden. 
Gratis voor studenten op vertoon van collegekaart.  
Prijzen zijn excl. 21% BTW. 

Aanmelding Aanmelden via www.tvvl.nl.  
Minimaal 20 deelnemers. 
Maximaal 60 deelnemers. 

Bevestiging TVVL verstuurt één week voorafgaand de bevestiging en de deelnemerslijst. 
Factuur TVVL verstuurt de factuur één week na het evenement.  
Annulering Bij annulering binnen één week voor het evenement brengt TVVL de 

volledige deelnamekosten in rekening. Plaatsvervanging bij verhindering is 
altijd mogelijk. 

Meer informatie Mylenne Hamaker, T 088 401 06 05, e-mail: m.hamaker@tvvl.nl. 

https://eriks.nl/nl/home/
http://www.tvvl.nl/
mailto:m.hamaker@tvvl.nl

