
installatie-advies maar 

ook interessante 

berichten op het gebied 

van installatietechniek. 

Breng een bezoek aan de 

site 

Dinsdag 17 mei was het 

dan eindelijk zover. De 

borden van 

“underconstruction” 

kunnen er vanaf, en kan 

ik met enige trots de 

website van de Groot 

installatie-advies 

presenteren.  

Op de site vindt u een 

overzicht van diensten 

waarvoor u terecht kan. 

Tevens is er een gedeelte 

geheel gericht aan de 

energielabeling voor 

woningen, wat op korte 

termijn zal worden 

uitgebreid voor 

gebouwen.  

Voor actuele berichten is 

er een nieuws sectie met 

nieuws omtrent de Groot 

Lancering website 

Diensten 

Diensten van de Groot 

installatie-advies zijn 

gericht op alle 

voorkomende 

werktuigbouwkundige 

installaties in de woning- 

en utiliteitsbouw.  

U als architect, 

vastgoedbeheerder of 

aannemer kan terecht 

voor de benodigde 

installatieberekeningen 

voor de bouwaanvraag of 

als partner in uw 

bouwteam.  

Installateurs die 

vanwege de vele 

aanvragen of die ene 

complexe installatie net 

even geen tijd hebben 

kunnen terecht voor het 

deels of volledig uit 

handen geven van hun 

projecten.   

Lees op de website meer 

m.b.t. de mogelijheden. 

 

 

 

Diensten Energie 

Energielabel 

woningen 

“De praktische adviseur.” 
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Nieuwsbrief 

Energielabel woningen en EPA advies 

Als gecertificeerd EPA-W 

adviseur, kunt u terecht 

voor een energielabel 

voor uw woning. Dit 

energielabel is verplicht 

bij verkoop of verhuur 

van de woning, maar kan 

in samengang met een 

EPA maatwerk advies 

ook een handvat geven 

om het energieverbruik 

van de woning terug te 

dringen.  

Deze dienst wordt op 

korte termijn uitgebreid 

met het EPA-U 

certificaat. 

 

Architecten en 

aannemers 

opgelet 

● Bent u op zoek naar 

ondersteuning voor uw 

ontwerp omtrent de 

installaties. klik dan 

hier voor meer 

informatie.  

● Afspraak maken om 

mogelijkheden toe te 

lichten in vrijblijvend 

gesprek klik dan hier.  

Diensten 

Installateurs:  

 Calculatie  

 Ontwerp  

 Tekenwerk  

Installatie technische 

berekeningen 

 

Diensten: 

EPC berekeningen 

Energielabel 
woningen  

Installatie advies  

Trouble Shooting   

Bouwaanvraag 

berekeningen 

 

Deze nieuwsbrief is u toegezonden door de Groot installatie-advies. Wenst u deze nieuwsbrief niet 

meer te ontvangen klik dan hier op afmelden, waarna u uit de database wordt verwijderd. 

De Groot installatie-advies 
Snoekbaarsstraat 52  
1432 PE Aalsmeer  
tel 0297 870281 
 
info@degrootia.nl 
www.degrootia.nl 
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