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

Energiebesparing is big business. Voor
projectontwikkelaars, beheerders, gebruikers, financiers
en ingenieursbureaus, in het totstandkomen van
nieuwbouw en/of renovatie van bedrijfsgebouwen is
nog veel meer te halen dan vaak wordt gedacht. Niet
alleen voor een beter milieu, maar ook in het belang van
ieders portemonnee.

Jack van Langen, directeur van Quote Invest

Quote Invest: Energiebesparing in

bedrijfsgebouwen is maatwerk
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willen nemen en de mogelijke winst die ze

info@quote-invest.nl

èn gewenst. Immers, met investeringen in

meestal in het belang van álle betrokkenen.
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www.quote-invest.nl
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