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Stap binnen bij:

DÉ

DUURZAAM

HEIDSBEURS
En laat u inspireren om uw woning of bedrijfspand
(nog verder) te verduurzamen!
Met diverse standhouders, lezingen en
gratis proefritten met elektrische bedrijfswagens

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019
12.00 – 16.00 UUR
DE JUTTER, VLIELAND

Energie besparen | Energie opwekken | Duurzaam rijden | Overstappen naar CO2-vrije energie

GEVARIEERD EN ACTUEEL | INFORMATIE EN TIPS | TOEGANG GRATIS
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Diverse standhouders waaronder:
Bouwbedrijf Dijkstra | Circulair Fryslân | Duurzaam Bouwloket |
Energie Coöperatie Vlieland/ECV | Energieloket | Van der Weerd Installatietechniek |
Isolatiebedrijf Koston Noord | Schildersbedrijf Koster | Vlieland Stapt Over

a

Proefritten
12.00-16.00 uur

Gratis proefritten met elektrische bedrijfswagens*
Altijd al eens willen ervaren hoe het is om in een duurzame
bedrijfswagen te rijden? Pak dan uw kans en test tijdens de
duurzaamheidsbeurs een van de vijf ‘zero-emissie-voertuigen’.
Het aanmelden voor de proefritten kan op de beurs.

Renault Kangoo ZE

Presentaties
13.00-13.30 uur

14.00-14.30 uur

15.00-15.30 uur

Verduurzaming van uw woning of bedrijfspand
Martijn van de Harst, directeur Energie Inspectie Friesland
Een woning of bedrijf energiezuiniger maken? Tijdens deze
presentatie hoort u hoe u dat kunt aanpakken, op welke manier
de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) daar aan
bijdraagt en wat het oplevert: een fors lagere energierekening en
ook het gevoel het heft steeds meer in eigen hand te nemen als
het om energie gaat.
Lekker opgewekt met de zon
Frank van Erp, commercieel directeur Van der Weerd
Installatietechniek
Misschien heeft u wel eens overwogen om zelf energie op te
wekken met behulp van zonnepanelen. Maar hoe gaat dat nu in
de praktijk? Wat voor systemen zijn er? Waar moet uw dak aan
voldoen? Hoe zit het met de mogelijkheden in een dorpsgezicht?
En hoe gaat dat met het ‘btw-vrij’ aanschaffen?

Nissan ENV200

Leffert 4x4

Mercedes Vito E

VW eCrafter
*Onder voorbehoud van wijzigingen

Elektrisch rijden in de praktijk van Vlieland
Tsjeard Hofstra, aanjager duurzame mobiliteit Circulair Fryslân
De verkoop van elektrische auto’s stijgt in Nederland harder dan verwacht. Hoe zit
dat op Vlieland? Welke rol kunnen elektrische (bedrijfs)wagens op Vlieland spelen?
Bestaan er überhaupt bijvoorbeeld elektrische 4 wheel drives voor op het strand of
busjes om bezoekers van Vlieland in te vervoeren? Welke zakelijke voordelen zijn er?
Tsjeard Hofstra vertelt hoe het zit en wat het mogelijk voor u betekent.
VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019
12.00 – 16.00 UUR
DE JUTTER, VLIELAND

samen op weg naar een CO2-vrij eiland
De aanwezigheid van de elektrische auto’s wordt mede mogelijk
gemaakt door Rederij Doeksen, www.rederij-doeksen.nl

