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DE GROENE FABRIEK: ENERGIETRANSITIE VAN DE KANAALZONE IN LOCHEM
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een mooi medium en de
moeite waard om te bekijken.
Daarnaast worden de digitale
nieuwsbrieven verstuurd.
Naast de algemene nieuwsbrief, heeft CCS Energie-ad-

rische sector, de industrie,

advies concreet berekenen welke gevolgen
een maatregel heeft op het energielabel.
Utiliteitsgebouwen zijn verplicht een energielabel te hebben, wanneer het gebouw
wordt verkocht of verhuurd. Dit geldt voor

dan 50 m²;

Ferdi’s motto is ‘Leef wat je

totaal van €43 miljoen. Eens per vier jaar
CCS Energie-advies heeft, bij diverse loca-

land, vindt hij interessant.

CCS HELPT MET INFORMATIEPLICHT

vindt’. Al van kinds af aan
is hij met milieu en ener-

te Olst-Wijhe, waar hij zijn
mening over duurzaamheid en
energietransitie kan ventileren.

gebouwde omgeving en de

• Monumenten;

(ILT), maar je kan hiermee ook besparen op

Energy Checkup. Al deze

• Gebouwen voor religieuze activiteiten;

energiekosten en een slag maken in duur-
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CCS Energie-advies om klanten optimaal te informeren.
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• Gebouwen zonder installaties
(bijvoorbeeld een trekkershut).

