
 

 

 

Infodagen 2013: 7 november EnTranCe (Groningen) 

WKK: de betrouwbare manier om te besparen 
 

In vervolg op de twee succesvolle infodagen in 2012 
organiseert Energy2GO dit jaar wederom drie regionale 
infodagen om de kennis over de toepassingsmogelijk-
heden van WKK te vergroten. Technische innovaties en 
nieuwe businessmodellen vergroten het toepassings-
bereik (zie kader) steeds verder. Aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden willen we laten zien waar en hoe WKK 
in Nederland wordt toegepast en wat de recente ont-
wikkelingen zijn en wat voor u de mogelijkheden zijn. U 
wordt in korte tijd weer helemaal bijgepraat en heeft 
tevens de kans om te spreken met partijen die weten 
hoe ze een goed WKK-project neer moeten zetten.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

13.30   Introductie WKK Energy Matters 

14.00  Combinatie WKK en WKO perfecte combinatie voor utiliteit  Installect 

14.20  Innovatie: Extreem hoge efficiëntie met brandstofcellen CFCL 

  - Pauze -  

15.00  Verschillende businessmodellen voor toepassing WKK Kuijpers Ecopartners 

15.30  Zoektocht naar duurzame alternatieven leidt naar WKK EnerG 

16.00  Bezoek aan site EnTranCe  & borrel   

 

Het programma geeft een brede inkijk in de toepassing van WKK en is bedoeld voor potentiele ge-
bruikers van WKK, installateurs, facilitair managers, beleidsmakers, milieudiensten en adviseurs. Na 
het programma is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een borrel. 

 

Aanmelden 

We hopen u graag te verwelkomen op één van onze infodagen. Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. 

Aanmelden kan via info@E2GO.nl 

 

Over Energy2GO 

Energy2GO is het samenwerkingsverband dat de bestaande en toekomstige kansen voor WKK wil 
signaleren en benutten. Energy2GO is onderdeel van COGEN Nederland. Voor meer info zie 
www.cogen.nl en www.e2go.nl  

Voor bestaande gebouwen is het vaak uitda-
gend om het energiegebruik voor ruimtever-
warming en warm tapwater aanzienlijk te ver-
duurzamen. WKK kan dan uitkomst bieden: het 
combineert een flinke verbetering voor het 
energielabel met een energiekostenreductie. 
Toepassing van WKK is met name interessant 
voor het MKB, zorginstellingen, hotels, recrea-
tie maar ook voor bestaande kantoren en mo-
numentale panden.   
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