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Hoofdsponsor Strukton deelt ervaringen over de Energy Service Company

Dutch Green Building Week laat zien dat markt duurzaamheid omarmt
Duurzaamheid leeft. Niet tijdens de verkiezingen, maar wél in de markt: een groot aantal
toonaangevende bedrijven uit de bouw en vastgoed laat de komende week - van 17 tot en met 21
september - zien waarom, tijdens de Dutch Green Building Week. Zo organiseert Strukton vijftien
evenementen, met als rode draad het verduurzamen van gebouwen. “De reden dat we meedoen is
omdat in al ons werk het denken in levensduur centraal staat”, aldus Strukton.
Strukton besteedt in zijn bijeenkomsten onder andere aandacht aan energieverbruik, beheer en
onderhoud, levensduur, contractvormen en financiering. Het bedrijf spitst die voorbeelden toe op diverse
marktgebieden en toont inspirerende voorbeelden.
Winst voor iedereen
Strukton maakt gebouwen niet alleen energiezuiniger, maar ook comfortabeler, terwijl de
huisvestingskosten omlaag gaan. Een innovatieve aanpak om dit te bereiken is de Energy Service
Company (ESCo). Hiermee investeer je in energiebesparende maatregelen en je verdient deze terug uit
het rendement van de maatregelen. Strukton heeft veel ervaring met deze contractvorm en wil deze graag
delen tijdens de sessies van de Dutch Green Building Week. Kijk voor meer informatie op
www.winstvooralleseniedereen.nl
Officiële opening door de Prins van Oranje*
De week wordt a.s. maandag officieel geopend door ZKH de Prins van Oranje, tijdens het congres
‘Duurzaamheid als aanjager van economische groei’, van CFP en Dutch Green Building Council.
Kijk voor het programma en om aan te melden voor de diverse onderdelen op www.dgbw.nl.

Overzicht partners
Tijdens de Dutch Green Building Week 2012 vinden 114 activiteiten plaats, verspreid door geheel
Nederland. Een groot aantal daarvan wordt georganiseerd door de organisaties die deze week financieel
of op andere wijze ondersteunen. Dit zijn:
Gouden partners
Strukton en ABN AMRO
Zilveren partners
Alcoa, BAM Utiliteitsbouw, CRH, Schiphol Real Estate en TBI Holdings
Bronzen partners
ASR Vastgoed Ontwikkeling, AT Osborne, Corio Nederland B.V., Desso, Gemeente Rotterdam, Green
Business Club, Grontmij Nederland B.V., KONE, MAB Development Nederland B.V., Movares Nederland
B.V., OVG, Peutz en Siemens
Koperen partners
Derbigum, Duurzaamheidscoach®, G&S Bouw, ING Real Estate Finance, Interface, Kingspan Duurzame
Bouwsystemen, Park 20|20 cv, Royal HaskoningDHV, Trespa, VastNed
Facilitair partners
Building Holland / Amsterdam RAI, Corporate Facility Partners, IC DuBo, Materia, SBR en WTC

Amsterdam
Media partners
Architectenweb, Duurzaam Gebouwd, Property NL en Vastgoedjournaal

-------------------------------------Voor de redactie
Met vragen over de bijdrage van Strukton kunt u terecht bij …………….
Met vragen over de Dutch Green Building Week kunt u terecht bij mw. Foka Kempenaar, of mw. Marieke
Olsthoorn van de Dutch Green Building Council, tel. 010-206 59 33, e-mail: f.kempenaar@dgbc.nl of
m.olsthoorn@dgbc.nl
*Aanmelden voor het openingscongres kan nog tot a.s. donderdag 13 september 15.00 uur.
U dient dan uw gegevens ter accreditatie te mailen naar mw. F. Kempenaar (adres: zie hierboven).

