
De inleiders geven de voorzetten en de aanwezige bedrijven/instanties informeren u graag 
over de details, techniek en investeringsbedragen

Alle informatie omtrent asbestdaken en energiebesparende 
apparatuur op één middag of avond op één plek

GRATIS InfoRmATIebIjeenkomST & mInI-expobeuRS 2017
VooR AGRARISche ondeRnemeRS en pARTIculIeRen In heT buITenGebIed

23 meI 2017 
De RaDstake VaRsseVelD

31 meI 2017 
De Witkamp laRen

1 junI 2017 
De OlDe Beth Wehl

meDe mOGeliJk Gemaakt DOOR:

www.lnagro.nl

info@lnagro.nl

0620452208 / 0630684816

ASbeSTdAken 2024 
& 

RendAbel eneRGIe beSpARen

GRATIS ToeGAnG! meld u AAn VIA www.lnAGRo.nl

Actueel programma :

* “alles rondom asbestdaken 2024” met o.a. toelichting door provincie Gelderland op haar nieuw toekomstig 
ondersteunend beleid in het kader van asbestdaken 2024

* “alles rondom rendabel energie besparen” : agrarische ondernemers krijgen per 1 juli as. te maken met ‘ver-
plichte’  energiebesparende investeringen

praktische- en financiële informatie kunt u ophalen op de mini-expobeurs!

pastoor Vernooijstraat 16 7071 BR Ulft en De BetROkken OOst GelDeRse Gemeenten

De Ondernemerij®
LNAGRO

Advies-specialist voor het Buitengebied

http://www.lnagro.nl/informatiebijeenkomst-asbestdaken-en-energie-besparen/


VooR 1 meI AAnGemelde bedRIjVen AAnwezIG op mInI expobeuRzen

uITnodIGInG InfoRmATIebIjeenkomST & mInI-expobeuRS 2017
meld u GRATIS AAn VIA www.lnAGRo.nl

inhoud inleidingen: Dhr. B. ten Bosch van provincie Gelderland en anton legeland van lnaGRO de Ondernemerij 

particulieren in het buitengebied:
 » toelichting op het nieuwe ondersteunende beleid van 

provincie Gelderland

 » landelijke subsidieregeling asbestdaken

 » Werkwijze en kosten van asbestsanering

 » kiezen voor vervanging dak of voor volledige sloop / 

herbouw/ andere functie? kosten? Welke mogelijkheden 

biedt het bestemmingsplan hiervoor?

 » Visie van verzekeraars / financiers

 » Wel of niet investeren in zonnepanelen

 » asbesttrein

agrarisch ondernemers:
 » problematiek asbestdaken 2024 + inhoud  

ondersteunend beleid provincie Gelderland

 » per 1 juli 2017: Verplichte energiebesparende  

maatregelen 

 » mogelijke energiebesparende maatregelen op het  

gebied van koeling, pompvermogen, verwarming,  

verlichting , ventilatie

 » Wel of niet investeren in zonnepanelen

 » Bedrijfsspecifiek energiebeheerplan

 » De fiscale- en financiële aspecten alsmede de subsidie-

mogelijkheden rondom asbestsanering/nieuw dak/

energiebesparende investeringen

Bedrijf / instantie 23-5
2017

31-5
2017

01-6
2017

Bedrijf / instantie 23-5
2017

31-5
2017

01-6
2017

Univé Oost • • • Falk Bouwsystemen •
Verheij toldijk installatietechniek en  
Watertechniek • • • kingspan • • •
aGem achterhoekse energie • • milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. • • •
alferink melktechniek Wilp • • locis adviseurs BV •
De Covik asbestsanering B.V. • • • provincie Gelderland • • •
Qcount asbestinventarisatie B.V. • • • Betrokken gemeenten • • •
eternit B.V. • • • lnaGRO de Ondernemerij • • •
 Van Dijk asbest achterhoek • • De asbesttrein • • •
pit Bouwadvies • • • meuleman Farmtech BV • • •
het internethuis BV   • • • Durasolar energy systems BV •
energie effectief BV    • • •

mIddAGpRoGRAmmA 
13.00  mini-expobeurs open
13.30  Informatieronde voor particulieren buitengebied
15.00  Informatieronde voor agrarische ondernemers
17.30  Sluiting mini-expobeurs middaggedeelte

AVondpRoGRAmmA
19.00 mini-expobeurs open
19.30  Informatieronde voor particulieren buitengebied
20.45 Informatieronde voor agrarische ondernemers
22.30  Sluiting mini-expobeurs

pRoGRAmmA:

http://www.lnagro.nl/informatiebijeenkomst-asbestdaken-en-energie-besparen/

