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Expert day rond HVAC bij  energiezuinige renovatie 
 
“Door de veroudering van onze gebouwenpark wordt de energiezuinige renovatie of reconversie van 
bestaande gebouwen een absolute noodzaak. Het aanpakken van de technische installaties is hierbij van vitaal 
belang”, stelt ing. arch. Bert Vanderwegen, opleidingsverantwoordelijke bij Pixii, het Kennisplatform voor 
Energieneutraal Bouwen. “Als bouwprofessional sta je voor de keuze: een aanpassing of een vervanging van 
de technieken conform de huidige regelgeving, of de installatie van nieuwe technologieën met de 
beperkingen die een renovatie met zich meebrengt. We merken dat er hierover nog heel wat vragen zijn in de 
sector. Daarom organiseren we deze studiedag.” 
 
“We organiseren deze studiedag in nauwe samenwerking met Atic, de verenging van de verwarmings-, 
ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek.” vervolgt Vanderwegen. “Samen stelden we een diepgaand 
programma op over de laatste inzichten in HVAC bij energiezuinige renovatie van residentiële, collectieve en 
tertiaire gebouwen.”  
 
Tien experts buigen zich over thema’s als conditiemeting, stookplaatsrenovatie, omschakeling naar 
lagetemperatuursregime, sanitair warmwaterproductie, afgiftesystemen, koudeproductie, regelgeving en 
ventilatie. “Een geweldige kans om je vakkennis bij te werken en vragen te stellen aan deskundigen!” besluit 
Vanderwegen.  
 
De Expert day gaat door op 15 juni in het Provinciehuis in Leuven. Het volledige programma vindt u hier. Pixii- 
en Atic-leden genieten van 20% korting op het inschrijfbedrag. Via de kmo-portefeuille wordt bovendien 30 tot 
40% van het bedrag betaald door de Vlaamse overheid.  
 
 

Praktisch 

Datum en tijdstip 
Donderdag 15 juni 2017 
 
Locatie 
Provinciehuis Leuven 
Provincieplein 1, 3010 Leuven  
 
Bereikbaarheid 
Vlak aan het treinstation van Leuven. Meer info 
 
 

https://pixii.be/agenda/expert-day-hvac-renovatie
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/provinciehuis/adres-openingsuren-bereikbaarheid/index.jsp


Inschri jven en meer info  

Via: https://pixii.be/agenda/expert-day-hvac-renovatie  
 

Partners  

Duco, Ventilair & Stiebel Eltron 
 

     

 

Mediapartner  

architectura.be 

 

 

 

Contact  

Adriaan Baccaert 
Communicatie- en eventmedewerker Pixii 
adriaan.baccaert@pixii.be  
03 500 89 89 
 
 

Over de organisatie  

Pixii (het vroegere Passiefhuis-Platform) is hét referentienetwerk voor energieneutraal bouwen. Als neutrale 
wetenschappelijke onderzoeksinstelling helpt het de bouwactor bij zowel innovatie, informatie en netwerking 
als op de werf. 

ATIC is de 'Koninklijke verenging van de verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek'. ATIC 
verenigt personen die op het vlak van verwarming en klimaatregeling betrokken zijn bij studiebureaus, 
administraties, scholen, research & development, controleorganismen of bij bedrijven die thermisch materiaal 
vervaardigen, installeren of verkopen. 
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