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26 oktober en 16 november

Informatieavonden 

Duurzaam Ondernemen

elektro technische installaties • beveiligings installaties 
camera systemen • brandmeld installaties 

data installaties • PV installaties 
onderhoud en inspectie

C
CLAUS VAN DER VELDEN

ELEKTROSERVICE

www.elektroclaus.nl
Tel: (0343)592288
Mob: (06)53373272

Wijkersloot 13b
3961 MN Wijk bij Duurstede



UITNODIGING:  

Informatieavonden 
Duurzaam Ondernemen 

op 26 oktober en 16 november 
van 20.00 tot 22.15 uur

Is duurzaamheid een lastig modewoord of is het een manier van 

leven en werken en biedt het veel kansen voor de toekomst van 

uw bedrijf? Wij denken het laatste en we nodigen u daarom uit 

om u bij te laten praten over dit onderwerp.

Kom kennis op doen over duurzaamheid in uw bedrijfsvoering  op 

26 oktober of 16 november! We starten om 20.00 uur, om 19.30 

staat de koffie klaar, het programma duurt tot 22.15, daarna is er 

gelegenheid tot napraten en netwerken.

Op deze inspirerende avonden zullen fiscale, juridische en prak-

tische zaken aan bod komen en kunt u zich inschrijven voor een 

gratis energiescan.

16 November is gericht op de middelgrote en groter bedrijven 

in de regio, op 26 oktober zal de nadruk liggen op de kansen 

voor kleine en middelgrote bedrijven.

U bent hartelijk welkom en we rekenen op uw komst! Energiecollectief Wijk bij Duurstede, een groep betrokken inwoners en ondernemers uit de gemeente.



  

• Laat u inspireren in een lezing over circulair ondernemen 

door Rob Boogaard (26-10) en Ton van Keken (16-11) van 

Interface, beiden wonend in Wijk bij Duurstede vertellen hoe 

hun bedrijf omgaat met duurzaamheid en wat dit heeft ge-

bracht voor het zakelijk succes van Interface. 

• De laatste stand van de techniek van duurzame energie: 

Kees Bakels en Rik van der Horst over de nieuwe mogelijkhe-

den.

• Financiële en fiscale aspecten bij het investeren in duur-

zaamheid en de exploitatie van duurzame investeringen. 

Hoe kan de fiscus u helpen bij uw ideeën over duurzaam 

ondernemen, door accountantsbureau Flynth, Frank Navis 

en Robert Rutgers fiscalisten bij Flynth adviseurs en accoun-

tants

Na ieder verhaal is er kort gelegenheid tot het stellen van vragen. 

na afloopstaat er een drankje en hapje klaar en is er alle gelegenheid om 

te discussiëren en te netwerken,.

Om iedereen goed te kunnen ontvangen willen we graag weten of u 

komt en met hoeveel. 

WAT KUNT U DEZE AVONDEN VERWACHTEN?

U bent hartelijk welkom en we rekenen op uw komst! Energiecollectief Wijk bij Duurstede, een groep betrokken inwoners en ondernemers uit de gemeente.

Komt u? 
Graag mailen naar: post@grijsnaargroen.nl 

of naar info@volt4U.nl. 

De avonden worden gehouden bij 

Grijs naar groen, De Langkamp 3-11 3961 MR in Wijk bij Duurstede

mailto:post@grijsnaargroen.nl
mailto:info@volt4U.nl


U
IT

N
O

D
IG

IN
G

Informatieavonden 

Duurzaam Ondernemen

26 oktober en 16 november

20.00 - 22.15 uur

De Langkamp 3-11 

3961 MR in Wijk bij Duurstede

Kom kennis op doen over duurzaamheid in uw bedrijfsvoering!

En schrijf je in voor een gratis Energiescan.


