
 

Kan je deze mail niet lezen, klik dan hier. 

 

 

  
 

UITNODIGING 

 

INFOAVOND 

EPB-reglementering voor verwarming 

 

Dinsdag 10/12/2019 om 18u  

  

  

 

De Helpdesk nodigt u uit op de infoavond over de EPB-
verwarmingsreglementering 

De infoavond in oktober 2018 was een groot succes, waarop meer dan 250 

professionelen aanwezig waren.  

 

De helpdesk EPB Verwarming nodigt u opnieuw uit voor een interessante infoavond 

over de EPB-verwarmingsreglementering op dinsdag 10 december 2019. 

 

Het event gaat door vanaf 18u00 op de site van Thurn & Taxis in het gebouw van 

Leefmilieu Brussel.  

 

Wat zijn de nieuwigheden waaraan Leefmilieu Brussel werkt? Wat wordt van de 

erkende professionelen verwacht?  U hebt tal van vragen en opmerkingen die u graag 

met de Helpdesk, leefmilieu Brussel en uw collega’s wil bespreken? Kom dan zeker 

naar onze infoavond. 

 

Na de presentaties wordt er tijd genomen voor uw vragen over de EPB-

verwarmingsreglementering. 

  

http://cedicol.fb.stratics.addemar.com/c104/e53355/h8a64b/l5234/index.html


 

De avond wordt afgesloten met een wandelbuffet. 

Een niet te missen event voor alle verwarmingsvaklui die actief zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest! 

 

Datum 

10/12/2019 

 

Programma 

18:00 Onthaal 

18:30 Nieuws en nadere informatie over:  

-    de software voor de opmaak en het beheer van de attesten 

-    de EPB-periodieke controle 

-    de bijscholingen  

20:00 Wandelbuffet & networking 

22:00 Einde 

 

Locatie 

Auditorium van Leefmilieu Brussel - BEL 

Havenlaan 86C, 1000 Brussel 

 

Inschrijven 

De deelname is GRATIS, maar inschrijven is verplicht.  

Inschrijven tot 3 december 2019 via dit formulier:  

http://www.epbverwarmingbru.be/nl/form/ 

 

Hoe geraakt u ter plaatse?  

Het auditorium van Leefmilieu Brussel ligt op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 

86C - 1000 Brussel. 

Toegangsplan:  https://leefmilieu.brussels/leefmilieu-brussel/toegangsplan 

 

Toegankelijk via openbaar vervoer.  

Voor de deelnemers van de infoavond is ook gratis parking voorzien achter het 

gebouw van Leefmilieu Brussel. U kan deze bereiken via de Havenlaan nr. 88. Begeef 

u naar de parkeerwachter en deel hem mee dat u naar de infosessie van de 

“Helpdesk EPB Verwarming” gaat.   

 

Een digitale versie van de uitnodiging kan u ook raadplegen via deze link.  

  

 

  

Deze e-mail werd verstuurd naar. privacy policy - Klik hier om u uit te schrijven. 

U kan ons bereiken op: 078 15 44 50 - epbverwarming@helpdeskbru.be - www.epbverwarmingbru.be 
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