Inschrijfformulier

Congresinformatie

i k/wij schrijven ons in voor het NPW Congres 2009-II  
op 17 september 2009 in Theater Spant! te Bussum. De
deelnameprijs bedraagt slechts € 195,00 (excl. BTW).
ik schrijf mij in voor het NPW Congres 2009-II op 17
september 2009 in Theater Spant! te Bussum. Ik ben lid
van het NPW en heb recht op gratis toegang
Ik word lid van het NPW voor € 255,00 per jaar en wil
mij tevens aanmelden voor het NPW Congres 2009.  Als
lid van het NPW heb ik recht op gratis toegang.

Gegevens organisatie
(Post-)adres:
Postcode en plaats:

Postcode en plaats:
Activiteit organisatie:
Telefoon:

Gegevens deelnemer(s)
m/v*

Functie:
E-mailadres:
(Wij gebruiken uw e-mailadres om u zonodig op de hoogte te houden van
ontwikkelingen betreffende dit congres)

Houd mij via e-mail op de hoogte van andere bijeenkomNaam:		

ja/nee*

E-mailadres:
(Wij gebruiken uw e-mailadres om u zonodig op de hoogte te houden van
ontwikkelingen betreffende dit congres)

Houd mij via e-mail op de hoogte van andere bijeenkomsten
die voor mij relevant kunnen zijn.
ja/nee*

Congressponsoren:


Theater
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

• Tijden:
09.15uur:
09.45 uur:
15.30 uur:

ontvangst en registratie
aanvang congres
slot en borrel

• Annuleringsvoorwaarden:
	Tot 3 september 2009 kunt u annuleren. Wij berekenen u
dan € 55 administratiekosten Daarna bent u het volledige
factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega
is altijd mogelijk.
• Congressecretariaat:
	Institute for Business Research BV
Julianastraat 21
Postbus 1324
5602 BH Eindhoven
telefoon: 040 - 213 2990
e-mail: info@i-br.nl

m/v*

Functie:

* doorhalen wat niet gewenst is

• Locatie:
		
		

	Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u van ons een
bevestiging en - indien u geen lid bent van het NPW- een
factuur. Deze bevestiging geldt tevens als deelnamebewijs. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen, doch
altijd voor aanvang van de studiedag te zijn betaald.

Factuuradres (indien afwijkend):

sten die voor mij relevant kunnen zijn.

Donderdag 12 februari 2009

• Deelnamekosten:
e 195,- (excl. BTW) per persoon
Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.

Organisatie:

Naam:		

• Datum:

U kunt dit formulier faxen naar IBR, 040- 213 7117
of in een gesloten envelop sturen naar:

Institute for Business Research
Postbus 1324, 5602 BH Eindhoven
Inschrijven via onze website kan ook:
www.platformwarmtepompen.nl

Donderdag 17 september 2009, Spant! Bussum
nederlands platform warmtepompen

Congres 2009-II

Warmtepompen in bestaande bouw:
een betrouwbare weg naar een duurzame toekomst!
Tijdens het congres zal de door het
NPW ontwikkelde ‘Roadmap Inzet
warmtepompen in de gebouwde
omgeving’ worden gepresenteerd en
aangeboden aan Jacqueline Cramer,
Minister van VROM
Het NPW-Congres 2009-II behandelt in een zorgvuldig afgestemd, zeer praktijkgericht
programma de praktische toepassingsmogelijkheden binnen renovatieprojecten
en richt zich daarbij met name op de aanpak van en de exploitatie van warmtepompprojecten, alsmede afstemming met andere technologieën.
Tijdens het NPW-Congres 2009-II geven
deskundigen u antwoord op onder meer de
volgende vragen:

•	Hoe kan men de relatief hoge investeringskosten van
warmtepompen in bestaande bouw eerlijk versleutelen
in exploitatie (en in de huur) binnen de grenzen die de
Woningwet stelt?
•	Welke maatregelen zijn van belang om de financiering
van warmtepompen door banken te verbeteren?
• Wat is het beste administratieve servicemodel?
• Wat is de rol van de gemeente?

Congresorganisatie:

Daarnaast worden in praktijkcases enkele innovatieve
warmtepomp-projecten gepresenteerd.

Uw sprekers:

• Chris Zijdeveld, voorzitter NPW, Dagvoorzitter
• Jan Willem Croon, Woonbron Rotterdam
• Chris Bruijnes, Meer met Minder
• Dorine Putman-Devilee, ASN Bank
• Serv Slijpen, Servatius Maastricht
• Dieter Jansen, ista Nederland
• Peter Michielsen, Provincie Zeeland

Op 12 februari vond in Rotterdam het NPW-congres 2009
plaats. Meer dan 200 deelnemers waardeerden dit congres
gemiddeld zeer hoog. Maar toch konden niet alle vragen
afdoende worden beantwoord.
Reden om op 17 september aanstaande de tweede editie
van het NPW Congres 2009 plaats te laten vinden!
Het NPW-Congres 2009-II behandelt in een zorgvuldig
afgestemd, zeer praktijkgericht programma met name de
praktische toepassingsmogelijkheden binnen renovatieprojecten en richt zich daarbij met name op de aanpak
van en de exploitatie van warmtepompprojecten, alsmede
afstemming met andere technologieën.
Tijdens het NPW-Congres 2009-II geven deskundigen u
antwoord op onder meer de volgende vragen:
• Hoe kan men de relatief hoge investeringskosten van
warmtepompen in bestaande bouw eerlijk versleutelen in
exploitatie (en in de huur) binnen de grenzen die de
Woningwet stelt?
•	Welke maatregelen zijn van belang om de financiering
van warmtepompen door banken te verbeteren?
• Wat is het beste administratieve servicemodel?
• Wat is de rol van de gemeente?
Daarnaast worden in praktijkcases enkele innovatieve
warmtepomp-projecten gepresenteerd.
Tijdens het congres zal voorts de door het NPW ontwikkelde
Roadmap worden gepresenteerd en aangeboden aan
Jacqueline Cramer, Minister van VROM.
Ook is er weer een mini-expo, waar enkele toonaangevende
spelers op de markt u hun oplossingen tonen. Vanzelfsprekend heeft u daar alle mogelijkheid om antwoord te
vinden op uw eigen, specifieke vragen!
Kortom: het NPW Congres 2009-II geeft u antwoorden op
de vragen die tijdens de eerste editie nog niet aan bod
konden komen!

Programma
9.45 - 10.00 uur

12.45 - 14.00 uur

Voor wie bestemd?

Opening door de dagvoorzitter Chris Zijdeveld, voorzitter

Lunchpauze

Het congres is van groot belang voor:

Nederlands Platform Warmtepompen: Roadmap Inzet
warmtepompen in de gebouwde omgeving.

14.00 - 14.30 uur

10.15 - 10.45 uur

Serv Slijpen, Servatius Maastricht:

Aanbieding Roadmap aan Jacqeline Cramer, Minister VROM

Het Boostencomplex heeft de status van rijksmonument. Door

10.45 - 11.15 uur

Duurzaam innovatief renoveren: Het Boostenproject.
toepassing van een nieuwe, zeer innovatieve renovatiemethodiek
bereikte Servatius een unieke combinatie: monumentale
uitstraling, modern comfort, lagere energiekosten en minder

Jan Willem Croon, Ambassadeur Duurzaamheid Woonbron

milieubelasting!

Rotterdam: Warmtepompen in bestaande bouw:

Wat waren de doelstellingen, wat was het plan van aanpak en

aanpak en exploitatie.

welke keuzes werden gemaakt? En waarom?

Hoe kan men de relatief hoge investeringskosten van warmtepompen in bestaande bouw eerlijk versleutelen in exploitatie
(en in de huur) binnen de grenzen die de Woningwet stelt?

11.15 - 11.45 uur
Koffiepauze

11.45 - 12.15 uur

14.30 - 15.00 uur
Peter Michielsen, Provincie Zeeland:
De rol van de overheid: geschiktheid en kansen.
Steeds meer gemeenten en provincies zien de grote mogelijk
heden die toepassing van warmtepompen biedt aan hun
duurzaamheidsdoelstellingen. Maar wat kunnen locale over
heden doen? Welke informatie hebben ze nodig om een beleid te
realiseren en hoe komen ze daaraan? De provincie Zeeland

Chris Bruijnes, Directeur Meer met Minder:

ontwikkelde een bodemgeschiktheidkaart voor WKO voor de hele

Integrale aanpak of stapsgewijs?

provincie, gekoppeld aan een quick scan tool om per project de

Meer met Minder is het nationale energiebesparings-programma

(financiële) haalbaarheid van WKO vast te stellen.

voor de bestaande bouw. Doel is dat in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen 30% minder energie gebruiken.
Dit vereist een integrale aanpak. Maar de praktijk wil kleinere
stappen. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de warmtepomp?

12.15 - 12.45 uur

15.00 - 15.30 uur
Dieter Jansen, ista Nederland:
Exploitatie en kostenverdeling in warmtepompprojecten
• een warmtepomp geïnstalleerd… en nu?
• juridisch framework

Dorine Putman-Devilee, ASN Bank:

• exploiteren of terugverdienen?

Financieringskansen voor warmtepompen.

• administratief servicemodel?

ASN Bank wil met haar activiteiten helpen de duurzaamheid van
de samenleving verbeteren. Dorine Putman zal ingaan op de
ervaringen die de ASN heeft met financiering van warmtepompen en aanstippen welke haken en ogen men daarbij tegen-

• Directie en planontwikkelaars van
woningcorporaties;
• Verantwoordelijken voor renovatie
van woningcorporaties
• Commerciële (woning-)projectontwikkelaars;
•	Directeuren en medewerkers Duurzaamheid
en Milieu bij gemeenten;
•	Verantwoordelijken en medewerkers
Bouw- en Woningtoezicht bij gemeenten;
• Directeuren van installatiebedrijven;
• Directeuren van bouwadviesbureaus;
• (Technisch) directeuren van bouwbedrijven;

15.30 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter, borrel en netwerken

kwam. En welke maatregelen van belang zijn om de financieringskansen te verbeteren.

nederlands platform warmtepompen

nederlands platform warmtepompen

