
DE GRATIS SEMINARS VINDEN 
PLAATS OP VIER VERSCHILLEN-
DE LOCATIES IN NEDERLAND:
Woensdag 07/06: Van der Valk Veenendaal

Donderdag 08/06: Evoluon Eindhoven

Woensdag 14/06: Van der Valk Zwolle

Donderdag 15/06: Van der Valk Ridderkerk

Geïnteresseerden die graag binnenkort willen 

meebouwen aan een gezonde én energie-

zuinige toekomst kunnen zich inschrijven op 

www.duco.eu/seminars. Snel inschrijven is de 

boodschap, want de plaatsen voor dit kostelo-

ze event (inclusief broodjeslunch) zijn beperkt!

Een nieuw jaar en dus een nieuwe reeks semi-
nars waarbij Duco opnieuw resoluut kiest om 
de bouwkolom onder te dompelen in een actu-
eel thema. Door de alsmaar strengere normen 
hebben al vele partijen thema’s als duurzaam-
heid, levenslang comfort, energie-efficiëntie én 
een gezonde leefomgeving in hun hart geslo-
ten. De vraag rijst dan ook steeds meer of het 
een utopie is om dit alles te bundelen.

ACTIEF EN GEZOND WONEN
“Met vier seminars, die worden geschaard on-
der de noemer ‘Actief bouwen houdt uw wo-
ning gezond’, wil Duco op interactieve wijze 
aantonen dat er door actief te bouwen meteen 
gekozen wordt voor de juiste aanpak”, verklaart 
Hendrik Dejonghe, marketingmanager bij 
Duco. “Een complex begrip, dat klopt, en toch 
zijn actieve én gezonde woningen een wissel op 
de toekomst. Maar welke voordelen levert het 
nu op? Hoe kan de professional hier zijn steen-
tje aan bijdragen? En wat kan natuurlijke venti-
latie hierin betekenen? Het zijn drie kernvragen 
die we niet onbeantwoord zullen laten. Hierbij 
kan Duco rekenen op het advies van twee onaf-
hankelijke gastsprekers.”

NIEUWBOUW- EN RENOVATIEOPLOSSINGEN

“In concreto neemt Erik Bek, directeur bij 
I.D.E.A. Nederland, de aanwezigen mee in de 
technieken en energiebesparende maatrege-
len die in de renovatiewereld kunnen worden 
aangewend om tot een uiterst gunstige Ener-
gie-Index te komen”, aldus Dejonghe. “Wie in 
de praktijk meer voeling heeft met de nieuw-

De bouwsector is in volle beweging. Het beleid verlegt de normen terwijl ook de markt voortdurend 
evolueert. We bouwen steeds energiezuiniger, de vraag naar een gezonde leefomgeving wordt steeds 
groter en de nood tot samenwerking steeds prangender. En hoewel een solide, technische knowhow 
zich verspreidt, stellen projecten ons nog al te vaak voor nieuwe vraagstukken. Met vier gratis seminars 
rond ‘actief & gezond bouwen’ legt Duco deze maand de focus op die specifieke uitdagingen en toont 
de ventilatie- en zonweringspecialist u de weg van de toekomst.

Gratis seminarreeks Duco in juni: 

“Duco focust op de uit-
dagingen van de toekomst”
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bouwmarkt, zal beslist zijn gading vinden bij 
Bas Hasselaar. Als themamanager Gezond en 
Comfortabel bouwen bij SBRCURnet geeft hij 
tekst en uitleg bij zijn Active House; een ab-
soluut toonbeeld van duurzaam bouwen met 
focus op de bewoner. Dat natuurlijke ventila-
tie een drijvende kracht is achter deze visie, zal 
aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden 
aangetoond.” n


