
 

  

 

De NVDO presenteert met trots haar aanwezigheid tijdens 
 

Installatie Vakbeurs 
10,11 en 12 september 2019 

                                                              Evenementenhal Hardenberg 
 
Al 20 jaar komen installatieprofessionals naar Hardenberg om de nieuwste ontwikkelingen en producten te ontdekken 
tijdens Installatie Vakbeurs. Naast deze hoofdreden komen bezoekers ook echt om te netwerken. Voor u de perfecte 
manier om u aan uw doelgroep te presenteren in een ontspannen en ongedwongen setting. 
 
De ontwikkelingen in de installatiesector gaan snel. Volgens veel professionals zelfs razendsnel. Installatie Vakbeurs is 
een platform waar alle belangrijke ontwikkelingen gepresenteerd worden. Een belangrijke marktontwikkeling waar wij op 
inspelen is de versmelting tussen de E- en W-installatie. Daarom vindt komende editie voor het eerst tegelijkertijd met 
Installatie Vakbeurs ook Elektro Vakbeurs plaats. We zetten twee sterke merken naast elkaar, waarbij wij de installateur 
centraal zetten tijdens de Week van de installateur! Als exposant van Installatie Vakbeurs 2018 heeft u voor het eerst de 
mogelijkheid om op één dag zowel de W-installateur als de E-installateur te ontmoeten! Het is ook mogelijk om u te 
presenteren op het E+W installatie platform, het centrale gedeelte van beide beurzen wat zowel bij Installatie Vakbeurs 
als Elektro Vakbeurs hoort. 
 
Tijdens de Vakbeurs heeft de NVDO een stand op de beursvloer. Bezoek ook de NVDO-stand! 
Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 
 
Dinsdag 10 september Elektro Theater 
14:30-15:00 uur, Joris Grimbergen, Principal Consultant Asset Management bij Stork 
“Asset Management voor de Installateur” 
Installateurs worden uitgedaagd om prestatie georiënteerde contracten aan te gaan in plaats van taak georiënteerde 
contracten. Wat is er nodig om de uitdaging aan te gaan! 
 
Donderdag 12 september  Elektro Theater            
15:30-16:00 uur, Roy Zold, Directeur PVM   
“Een kijkje in de laatste ontwikkelingen binnen de wereld van smart buildings”.  
PVM ondersteunt en adviseert organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling, de exploitatie en het beheer van 
vastgoed. Roy Zöld geeft tijdens deze presentatie meer inzicht over de integratie van het gebouwdossier (asset data en 
BIM) en gebouwbeheersystemen met sensoren. Ook krijgen we inzicht in de interactieve functies voor gebruikers van 
deze toepassing middels een geavanceerde app. 
 
Donderdag 12 september Installatie Theater         
17:00-17:30 uur, Marco Bijkerk, Innovatie manager bij Remeha 

“Actualiteit in Energiebesparing” 
Remeha gelooft niet in één oplossing voor de energietransitie. Volgens Marco is waterstof een antwoord. Niet ‘het enige’ 
antwoord. "We hebben alle opties nodig, ook de warmtepompen. Die kunnen prima functioneren in goed geïsoleerde 
nieuwbouwwoningen. Maar voor bestaande woningen kan de waterstofketel, eventueel in combinatie met een hybride 
warmtepomp, een prima oplossing zijn.’’ Er leiden meer wegen naar duurzaamheid. 
 
 
 

Gebruik de unieke NVDO registratie code 61918010 voor het bestellen van je 
gratis e-tickets.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Aanmelden kan hier! 


