Provincie Zeeland: Uitnodiging DOENDag van de Energiemakelaar 09 september

Uitnodiging

DATUM EN LOCATIE

Dag van de Energiemakelaar

De Abdij, Middelburg, Zeeland

Donderdag 09 september 2021

Dag Energietransitiemaker,
Gemeente, bedrijf, energiemakelaar of individu bezig met duurzame
energie.
Goed nieuws! Speciaal voor deze energiemakers organiseren we op
donderdag 9 september de Dag van de Energiemakelaar. Een dag
waarop jij jouw kennis kan delen met Vlaamse en Nederlandse
deskundigen in het vak.
Nederlands oudminister en strategisch adviseur Jacqueline Cramer
heeft al toegezegd.
Andere sprekers en deskundigen maken we binnenkort bekend. Zij gaan
met jou in gesprek en delen hun kennis en ervaring in interactieve
(deel)sessies. En dat alles op een unieke locatie, de 900 jaar oude
Abdij in Middelburg.

PROGRAMMA
Van 10.00 uur tot 16.15 uur
Meer details volgen.

COVID19 RICHTLIJNEN
Tijdens uw bezoek zijn de algemene richtlijnen
van de Rijksoverheid m.b.t. COVID19 van

Het programma draait om de energietransitie en het brengen van
restenergie naar wie het verbruikt, ook jij dus! Van projectaanpak tot
juridische zaken, van voorbeeldprojecten tot handige tools om de
transitie simpeler te maken.

toepassing, oa:
=> Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
=> Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Lees meer

Datum : 09 september 2021
Tijd
: 10.00  16.15 uur inclusief netwerkborrel
Locatie : De Abdij, Middelburg, Zeeland
Zit jij al op het puntje van je stoel? Je kunt je vanaf nu aanmelden. De
deelname is gratis!
Lees meer

Ja, ik meld mij graag aan!

PERSOONSGEGEVENS
U ontvangt deze uitnodiging omdat u een

Deelnemen?

relatie bent van de Vlaamse of Nederlandse
Energiemakelaars in het DOEN
project. Provincie Zeeland gaat zorgvuldig om
met uw persoonsgegevens overeenkomstig de

Om deel te nemen aan deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden door op
bovenstaande link (paarse balk) te klikken, het aanmeldformulier in te
vullen en te versturen.

vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en zorgt voor
passende beveiliging van uw
persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor
geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Lees meer

Projectpartners
Deze studiedag is een evenement van het INTERREGproject DOEN.
Meer info op www.energiemakelaar.net.
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Condugo, Stad Gent, Kelvin
Solutions, Stichting MOED, POM Antwerpen, POM OostVlaanderen,
POM WestVlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost
Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Provincie Zeeland.

Dit bericht is verzonden door Provincie Zeeland
T: 0118 631011 | E: evenementen@zeeland.nl | W: www.zeeland.nl
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