"Binnen de Voskamp Groep
ontvangen we steeds meer
vraag naar duurzame
energieoplossingen. Daar
spelen we met onze divisie
Duurzaam graag op in!"
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"Wij zijn verantwoordelijk
voor het hele traject: vanaf
advies tot en met installatie
en natuurlijk ook voor de
nazorg."
Een duurzame werk- en leefplek voor iedereen! Dat is onze drijfveer en daar
krijgen we energie van!
Duurzaam ondernemen is zeer interessant en heeft de toekomst. Wil jij met je
bedrijf het energieverbruik beperken en daarnaast een bijdrage leveren aan een
duurzame leefomgeving? Vind je het ook lastig om een goed beeld en inzicht te
verkrijgen in de wet- en regelgeving? En hoe zit het met de kosten en terugverdientijd? Geen probleem, dan helpen we je graag! Dat doen we met energiebesparende- en opwekkende producten die passen bij je bedrijf.
Verwacht van ons geen standaard advies of offerte, wij kijken liever naar jouw
specifieke situatie. Gebaseerd op je eigen wensen, ontvang je een passend
voorstel op het gebied van ledverlichting, zonnepanelen, laadstations of screens.
Montage en onderhoud voeren wij in eigen beheer uit.
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"Ledverlichting gaat verder
dan alleen maar licht."

Ledverlichting is op het oog misschien wel de makkelijkste en meest zichtbare stap
om duurzaam te besparen. Goede verlichting is daarbij essentieel voor de werken leefomgeving binnen je bedrijf. Door de lichtomstandigheden te verbeteren,
heeft dit direct een positieve invloed op de productiviteit van de medewerkers.
Maar hoe groot zijn de investeringen? Wat levert het financieel op en wat zijn
de subsidiemogelijkheden voor mijn bedrijf? De antwoorden op deze en andere
vragen nemen wij in ons maatadvies graag voor je mee.
Voskamp Duurzaam is gespecialiseerd in het ontwerpen van lichtplannen en
lichtberekeningen voor elke specifieke situatie. Wij garanderen rendement met
duurzame kwaliteit!
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"Zonnepanelen waar je
energie van krijgt."

De energieprijzen blijven maar stijgen en het lijkt er niet op dat dit de komende
jaren gaat veranderen. Met zonnepanelen kun je jouw eigen energie opwekken.
Heb je na verloop van tijd de investering in zonnepanelen terugverdiend? Dan
profiteer je jarenlang van gratis stroom!
Het enige wat je nodig hebt is een geschikt dak. Aan de hand daarvan berekenen
wij wat het dakoppervlak oplevert aan duurzame stroom. Met inbegrip van fiscale
voordelen en subsidiemogelijkheden. Of het nu gaat om een bedrijfsgebouw
of seriematige woningbouwprojecten, Voskamp Duurzaam voorziet als
specialist in goede voorlichting en maatadvies.
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"Het plezier van elektrisch
rijden."

Elektrisch rijden is niet meer weg te denken uit de zakelijk markt. Wil je iedere dag
zorgeloos op pad met een volle accu? Dan is een laadstation bij je thuis, bij je
kantoor of de zaak de ideale oplossing.
Voskamp Duurzaam biedt laadstations voor elke gewenste situatie. Onze
laadstations zijn geschikt voor alle soorten elektrische auto’s met het hoogst
mogelijk gewenste laadvermogen. Onze laadstations staan bekend om hun
betrouwbaarheid, kwaliteit en bieden vele mogelijkheden tot volledig
geautomatiseerde verrekening van de laadkosten. Wij presenteren je graag onze
mogelijkheden in een helder en praktisch maatadvies.
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“Oververhitting in een
gebouw is gelukkig te
voorkomen.”
Gebouwen en woningen worden tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Daardoor
kan de aanwezige warmte met name in de zomermaanden moeilijk worden
afgevoerd. Dat voelt onprettig omdat je juist in de zomer een aangenaam en koel
klimaat wenst. Het is belangrijk om ongewenste temperatuuroverschrijding op een
duurzame wijze tegen te gaan. Hiervoor heeft de overheid de TOjuli normering
ingevoerd. Dé oplossing om aan deze norm te voldoen? Screens!
Wij kunnen elk bouw- of renovatieproject met gepast maatwerk van screens
voorzien. Onze innovatieve, hoogwaardige oplossingen helpen bij het reduceren
van warmte en fel licht.
Het doel is om het comfort te verhogen en het energieverbruik te verminderen.
Vanzelfsprekend ontvang je vooraf een passend advies op maat.
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AXA Stennman Productiehal, Veenendaal
TL-verlichting vervangen voor ledopbouwarmaturen.
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Koopmans Bouwgroep Project Iseldoks, Doetinchem
198 zonnepanelen verdeeld over 24 woningen.
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Bouwbedrijf Wessels Zeist Parkeergarage De Cope, Utrecht
130 zonnepanelen, 20 EV laadunits en TL-verlichting
vervangen voor ledopbouwarmaturen.
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Woningcorporatie Domijn Performance Factory, Enschede
TL-verlichting vervangen voor hoogwaardige
ledopbouwarmaturen in combinatie met
lichtmanagementsysteem.
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Akor Bouw Bedrijfspand, Rijssen
Installatie van 780 zonnepanelen, ten behoeve van
benutting SDE subsidie.
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MCB Direct Productiehal, Almelo
Vervanging van de oude lichtlijnen in de productiehal
voor 26 highbay armaturen.
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Trebbe Wonen Project Stakenbeek, Oldenzaal
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15 woningen voorzien van zonnepanelen, inclusief
oplossing voor de integratie van zonnecollectors op
de daken.

De Groot Vroomshoop Project Finch Buildings, Alkmaar
166 zonnepanelen verdeeld over 38 duurzaam
ontwikkelde woonstudio’s.
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Hegeman Bouwgroep Project Lingeplein, Leerdam
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35 woningen voorzien van screens om opwarming van de
woningen tegen te gaan. Tevens zijn de woningen
voorzien van zonnepanelen ten behoeve van
energieopwekking.

Urenco Nederland Hoofdkantoor, Almelo
Zonnepanelen alsmede vervanging van de tl-verlichting
voor ledverlichting, ten behoeve van BREEAM certificering.
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