
12u00 - 13u00 Ontvangst van de deelnemers – Walking lunch

13u00 - 13u15 Opening van de namiddag – Voorstelling programma  
door Joris Mampaey, voorzitter ATIC (NL/FR)

13u15 - 13u40 Night Ventilation : waarom, hoe, impact van de EPB,  
door Hilde Breesch, KU Leuven Technologiecampus Gent (NL)

13u40 - 14u05 De visie van de architect.  Wat te doen en wat te vermijden,  
door Sabine Leribaux, architectesassoc (FR)

14u05 - 14u30 De aanpak van het studiebureau: technieken en het begrip 
‘comfort’ door Sylvain Tusset, M&R Engineering (FR)

14u30 - 14u55 Dynamische simulaties als ontwerptool bij uitstek voor 
nachtventilatie, door Hendrik-Jan Steeman, Arcadis Belgium (NL)

14u55-15u30 Koffiepauze

15u30 - 15u55 Mogelijkheden voorgesteld door de gevelbouwers,  
door Sébastien Trouillez, Schueco (NL)

15u55 - 16u20 Studies en maatregelen in het gebouw “Aéropolis”: van theorie 
naar praktijk door Toon Possemiers, Cenergie (FR)

16u20 - 16u 45 De ervaring van de uitbater, wat denkt hij ervan,  
door Jan De Baere en Kristof Dupon, be.maintenance (NL)

16u45 - 17u10 Vragenronde in het bijzijn van alle sprekers

17u10 - 18u30 Afsluitende drink en proclamatie van de studenten van de ATIC 
cyclus 2, najaar 2014.

In hedendaagse constructies van kantoorgebouwen, wordt meer en meer gebruik 
gemaakt van nachtventilatie om de kantoorlokalen te koelen. Deze techniek is 
zeker niet nieuw, maar om één of andere redenen is er grote belangstelling voor 
het toepassen van deze techniek. Betreft het hier een modeverschijnsel, of levert 
deze techniek inderdaad een forse energie- en geldbesparing op?

Dat is de vraag waarop ervaren specialisten die wij voor u uitnodigden een 
antwoord zullen formuleren.

Deze studiedag richt zich tot alle spelers in de bouwnijverheid. Promotoren, 
architecten, bouwheren studiebureaus, gebouwbeheerders,…

ATIC nodigt u dan ook graag uit om talrijk aanwezig te zijn op deze studiedag  
en uw vragen aan onze sprekers te stellen.

Programma

Na het ATIC evenement, kan u Batibouw bezoeken, sluiting van de beurs is 
voorzien omstreeks 21u.  ATIC koopt immers toegangstickets aan voor alle 
deelnemers aan de studiedag, waarmee ze Batibouw kunnen bezoeken.

Studiedag 
Night VeNtilatioN, Night cooliNg: 
Mythe of realiteit?
Vrijdag 27 februari 2015 • 12u00 - 18u30 
 brussels expo - batibouw
belgiëplein 1
1020 brussels
zaal 1122 – Paleis 11 – 3de verdieping

Praktische informatie
Datum 
Vrijdag 27 februari 2015 
12u00 – 18u30 

Plaats 
brussels expo - batibouw 
belgiëplein 1 
1020 brussels 
zaal 1122 – Paleis 11 – 3de verdieping

Toegankelijkheid? 
http://batibouw.be/nl/toegankelijkheid

Deelneming 
Schrijf het juiste bedrag over op rekening 
nummer (ibaN : be 96 2300 1003 8005) (biC : 
gebabebb) van atiC met vermelding ‘studiedag 
27/02/2015’+ naam. Schrijf u in via de atiC 
website http://www.atic.be/nl/activity/126

Inschrijvingstarieven 
• ATIC lid €130* 
• Gepensioneerd ATIC lid €60* 
• Student (+ kopie studentenkaart) €60* 
• Geen lid €170*
* inclusief toegangskaart voor batibouW  

professionele dagen
* exclusief prijs voor de parking

Adviescheques  
voor bedrijven gelegen in Vlaanderen: zie 
http://www.agentschapondernemen.be/
themas/kmo-portefeuille - dV.o105602 is het 
erkenningsnummer van atiC

Organisatie 
atiC vzw - bC Leuven - interleuvenlaan 62 
b-3001 Leuven  
t 016 39 48 00 - f 016 39 48 01 
info@atic.be - www.atic.be

Algemene voorwaarden

atiC vraagt met aandrang om de deelnameprijs 
aan de studiedag ONMIDDELLIJK te betalen na 
inschrijving. een factuur met desgevallend ‘voldaan’ 
ontvangt u tijdens de studiedag. Wij danken u bij 
voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het 
wel functioneren van onze kleine organisatie. ook onze 
facturen zijn trouwens altijd contant betaalbaar.

een wijziging (naam of andere) in de deelname kan 
schriftelijk (per e-mail) ingediend worden tot 2 dagen voor 
datum van de studiedag.

Annulering: annulering dient schriftelijk (per e-mail) te 
gebeuren en dit tot 2 dagen voor het evenement. in dit 
geval is de annulering gratis.

No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal 
verschuldigd.

bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van 
het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

atiC is niet onderworpen aan de BTW.

daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist atiC 
in geval van geschil. rechtbanken van brussel zijn bevoegd 
in geval van geschillen.

door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze 
algemene voorwaarden aanvaardt.




