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B E D R I J F S R E P O R TA G E

Quote Invest:

Investeren met het oog op morgen
Op het energievoorzieninggebied
worden de ontwikkelingen complexer
en belangrijker. De economische
ontwikkeling wordt meer en meer
afhankelijk van de energieprijs en van
de beschikbaarheid van energie. Ons
land is tot dusver sterk afhankelijk
van fossiele energiebronnen. Op het
gebied van regelgeving stapelt de
Europese regelgeving zich op. En dan
de techniek: duurzame
energiebronnen, fantasie of realiteit?
Voor een onderneming met visie en
ambitie is het tijd om te werken aan
een strategisch energievoorziening.
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