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PARTNER OMSCHRIJVINGEN
SAUTER Nederland
SAUTER Nederland
Bondig
Comfort verbetering en CO2 reductie met slimme automatiseringsoplossingen. SAUTER:
sustainable, connected & secure!
Uitgebreid
De thema’s Smart Buildings en GBS als een service op een duurzame manier invullen? Dit is eenvoudig mogelijk
met onze automatiseringsoplossingen. Verlichting, klimaatbeheersing, zonwering, persoonlijk comfort en
voorkeuren; alles wordt automatisch geregeld met open, secure en cloud connected systemen en oplossingen.
We realiseren hiermee de verbetering van het comfort en de reductie van CO2-uitstoot van gebouwen. SAUTER
Nederland manifesteert zich als trendsetter met slimme IoT-gebaseerde automatiseringsoplossingen en smart
connected components voor grote en kleine projecten. Door onze combinatie van kennis en innovatiekracht
leveren wij als partner een belangrijke bijdrage aan ontwerp, realisatie en exploitatie van elk project.
www.sauter.nl
OVERZICHT
Beveco
Beveco
Bondig
Merkonafhankelijke system-integrator die visualisatie, bediening en beheer van
beveiligings-, veiligheids-, comfortinstallaties en meer overzichtelijk maakt.
Uitgebreid
De naam Beveco staat voor BEveiliging, VEiligheid en COmfort, de werkgebieden waarin wij opereren. We
verzorgen merkonafhankelijke integratie en een overzichtelijke Grafische User Interface (GUI) van systemen zoals
branddetectie-, HVAC-, parkeer-, inbraakdetectie-, CCTV, toegangscontrolesystemen, intercoms, IoT sensoren en
actuatoren, PLC’s etc.
Beveco is een ervaren system integrator die veel waarde hecht aan het nakomen van gemaakte afspraken.
Complexe projecten zoals grote colocatie datacenters, hoofdkantoren Unilever en Albert Heijn, meldkamers van
PostNL en Dirk v/d Broek, Eurocontrol, Westfriesgasthuis, MUMC+, GGzE, Defensie, VieCuri, Trespa, DOW, Smart
Cities (IoT) etc. heeft Beveco succesvol uitgevoerd. Onze deskundige medewerkers staan 24/7 voor u klaar.
www.beveco.nl
OVERZICHT
Belparts
Belparts
Bondig
Fabrikant van dynamx™ regelafsluiters voor de automatische regeling van HVAC systemen
in gebouwen.
Uitgebreid
Belparts is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de marketing van componenten voor de
automatische regeling van HVAC systemen in gebouwen.
Regelafsluiters, servomotoren, naregelingen en sensoren behoren tot haar kern competentie. Met haar Dynamic
Flow Networking concept, introduceert Belparts een nieuwe methode voor de comfort regeling & het
energiebeheer in gebouwen. Belparts continue productinnovatie wordt gedreven door concrete noden in de
markt en vertrekt vanuit een permanente zoektocht naar een hoger comfort voor de gebruiker in combinatie met
een lager energieverbruik en lagere life time kosten.
www.belparts.com
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Priva
Priva
Bondig
Levert slimme oplossingen voor een optimaal werkklimaat in uw gebouw.
Uitgebreid
Priva Building Automation is leidend in de ontwikkeling en productie van technologie voor de optimalisering van
omgevingscondities en klimaatbeheer. Dankzij onze slimme oplossingen levert u het optimale klimaat voor
iedereen die uw gebouw gebruikt, maakt u van uw gebouw een slim en flexibel gebouw en bespaart u op uw
energiekosten door de inzet van kunstmatige intelligentie. Daarmee creëren wij een klimaat voor groei.
www.priva.nl
OVERZICHT
Siemens
Siemens
Bondig
Smart Infrastructure van Siemens verbindt op intelligente wijze energiesystemen,
gebouwen en industrieën. Creating environments that care.
Uitgebreid
Smart Infrastructure van Siemens verbindt op intelligente wijze energiesystemen, gebouwen en industrieën om de
manier waarop we leven en werken aan te passen en te laten evolueren. We werken samen met klanten en
partners om een ecosysteem te creëren dat intuïtief op de behoeften van mensen inspeelt en klanten helpt hun
beschikbare middelen optimaal te benutten. Zo helpen we onze klanten om succesvol te zijn, en onze
gemeenschappen om vooruitgang te boeken en duurzame ontwikkeling te omarmen. Creating environments that
care.
www.siemens.nl
OVERZICHT
Kieback&Peter
Kieback&Peter
Bondig
De toonaangevende expert voor gebouwautomatisering en energiemanagement.
Uitgebreid
Kieback&Peter is de toonaangevende expert voor gebouwautomatisering en energiemanagement. Met behulp
van soft- en hardware verbinden wij verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, ruimteautomatisering en andere
gebouwtechniek in een netwerk tot een optimaal functionerend totaal systeem. En zo creëren wij meer comfort,
efficiëntie en veiligheid voor iedereen.
www.kieback-peter.nl
OVERZICHT
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Carrier
Carrier
Bondig
Wereldleider in het bieden van duurzame oplossingen door levering van energie-efficiënte
producten, regelsystemen voor gebouwen en energiediensten.
Uitgebreid
Carrier werd opgericht door de uitvinder van de moderne airconditioning en is wereldleider op het gebied van
geavanceerde oplossingen voor verwarming, airconditioning en koeling. De experts van Carrier leveren duurzame
oplossingen, waarbij energie-efficiënte producten, gebouwbeheersystemen en energiediensten worden
geïntegreerd ten behoeve van residentiële, commerciële, retail-, transport- en foodserviceklanten. Carrier\'s HVAC
business, onderdeel van Carrier, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van innovatieve HVAC-, koeling-,
brandwering-, beveiligings- en gebouwautomatisering technologieën.
www.carrier.nl
OVERZICHT
Belimo
Belimo
Bondig
Marktleider in ontwikkeling , verkoop en productie van aandrijvingsoplossingen voor het
regelen en sturen van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
Uitgebreid
Een Zwitsers bedrijf en al meer dan 40 jaar wereld marktleider in ontwikkeling , verkoop en productie van
aandrijvingsoplossingen voor het regelen en sturen van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
Aandrijvingen, regelafsluiters en sensoren vormen de kernactiviteiten.
Door innovatieve product ontwikkeling heeft Belimo zich in de loop van de laatste decennia verder ontwikkeld als
absolute trendsetter en marktleider op het gebied van aandrijvingen en corrigerende organen voor lucht- en
waterzijdige klimaatinstallaties.
Daar waar een garantie van twee jaar standaard is in onze branche, kunnen wij door gespecialiseerde knowhow en
onze spreekwoordelijke “SWISS QUALITY” maar liefst 5 jaar garantie verlenen op het gehele assortiment. (7 jaar bij
Cloud verbinding)
www.belimo.nl
OVERZICHT

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
Van Beek
Van Beek
Bondig
Biedt organisaties 'Grip op energie' door integraal energiemanagement.
Uitgebreid
Van Beek biedt organisaties 'grip op energie' door integraal energiemanagement. Wij kunnen het complete
energiebeheer van uw organisatie overnemen of ontzorging bieden bij een onderdeel hiervan. Onze
energieconsultants hebben kennis van organisatie, proces én techniek. Daarnaast biedt Van Beek de mogelijkheid
tot het inrichten en beheren van een EMS (Energie Management Systeem) op maat. Deze unieke combinatie van
consultancy en monitoring services vormt dé energieoplossing voor uw organisatie.
Met onze 3-stappen aanpak wordt structureel energie- en kostenbesparing gerealiseerd:
1. Maak energie zichtbaar
2. Stel een roadmap op
3. Volg en bewaak het resultaat
www.vanbeek.com
OVERZICHT
Honeywell Partner Channel | CentraLine – Saia Burgess Controls – Trend Control Systems
Honeywell Partner Channel | CentraLine - Saia Burgess Controls - Trend Control
Systems
Bondig
Uw specialist in gebouwen automatiseringssystemen.
Uitgebreid
CentraLine, Saia Burgess Controls en Trend Control Systems maken deel uit van het wereldwijde Honeywell
Partner Channel. Onze gespecialiseerde merken bieden innovatieve gebouwen automatiseringstechnologie,
software, controllers en veldapparatuur via een uitgebreid en gecertificeerd partnernetwerk voor
systeemintegratie en services.
www.centraLine.com | www.saia-pcd.nl | www.trendcontrols.com
OVERZICHT
Cloud Energy Optimizer
Cloud Energy Optimizer
Bondig
Zelflerende software stuurt op “Human Comfort Experience” en bespaart verrassend veel
energie in gebouwen.
Uitgebreid
Cloud Energy Optimizer is een IT-dienst die kennis en ervaring van klimaatinstallaties combineert met zelflerende
voorspellende algoritmes. Ondertussen is er 683.280 uur ervaring opgebouwd en zijn de resultaten verrassend, zo
niet verbluffend te noemen. De gerealiseerde energiebesparing ligt tussen de 17 en 38%. Het systeem denkt 24
uur vooruit en stuurt de klimaatinstallatie aan op basis van de “Human Comfort Experience”. Zo bereiken we een
comfort niveau dat mensen gemiddeld genomen als het meest aangenaam ervaren. Doordat het systeem
automatisch anticipeert op veranderingen heeft de gebouwbeheerder minder “machinistenwerk” te doen. Cloud
Energy Optimizer sluit daarmee helemaal aan op het actieve beleid dat steeds meer bedrijven en organisaties
hebben om de werkomstandigheden te verbeteren en de CO2 footprint en kosten te verlagen.
www.cloudenergyoptimizer.com/nl/
OVERZICHT
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V&M
V&M
Bondig
Een regeltechnisch totaalinstallateur en systeem-integrator met als doelstelling het
comfortabel en duurzaam regelen van uw gebouw.
Uitgebreid
V&M is totaalinstallateur op regeltechnisch gebied. Onze kracht zit in de expertise die wij de afgelopen decennia
hebben opgebouwd. Wij hebben zeer ruime ervaring op het gebied van systeem integratie, klimaatbehandeling
energiemanagement en duurzame energie systemen. Onze opdrachtgevers zijn (academische) ziekenhuizen,
laboratoria, musea, theaters kantoren en datacenters. Projecten die wij gerealiseerd hebben zijn onder andere het
Scheepvaartmuseum te Amsterdam, Pathé theater te Zwolle, Meander ziekenhuis te Amersfoort en
Rijksuniversiteit Nijmegen. Onze meerwaarde zit in het meedenken en uitvoeren van energie besparende
installaties en het vergroten van het comfort. ‘Comfortabel geregeld’ is waar wij voor staan.
www.venm.nl
OVERZICHT
MPL
MPL
Bondig
Biedt zijn klanten geïntegreerde IT-oplossingen voor gebouwenbeheer vanuit de
modernste meldkamer van Europa.
Uitgebreid
MPL bestaat uit 2 specialistische ondernemingen:
1. MPL Easy Safe Integrations biedt volledige integratieoplossingen aan. Complexe bedrijfsprocessen
worden hier naar beheersbare, intelligente en efficiënte oplossingen vertaald.
2. MPL Alarm en Communicatie Centrale beschikt over een hypermoderne Alarm & Communicatie Centrale
/ Toezichtcentrale. Vanuit deze uitstekend geoutilleerde omgeving worden tot op de dag van vandaag
diverse remote beheers- en alarmdiensten verzorgd.
Techniek verandert snel en de klantbehoefte verandert in hoog tempo mee. Alle technische systemen in en rond
een gebouw genereren data. Door al deze data in slimme pakketjes te verpakken, versturen en ontvangen, kun je
wijzigingen in processen 24/7 opmerken en efficiënt opvolgen. Met als resultaat dat hiermee duurzame en veilige
gebouwen en comfortabele werkplekken kunnen worden gecreëerd.
Wij integreren alle denkbare en nieuwste technieken naar één beheersbaar platform waarmee wij alle beschikbare
informatie/data zo snel en goed mogelijk (ver)sturen conform een vooraf overeengekomen protocol.
Al deze ontzorgende dienstverlening wordt uitgevoerd door onze hierin getrainde en gespecialiseerde
centralisten binnen de MPL Alarm, Communicatie & Toezichtcentrale. Hoe kunnen wij uw gebouw duurzaam,
veilig en toekomstbestendig maken?
www.gebouwintegratie.nl
OVERZICHT
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DOM Nederland
DOM Nederland
Bondig
Expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit beveiligings- en
toegangscontrole oplossingen voor deuren.
Uitgebreid
‘’Wij geloven dat iedereen en alles van waarde het verdient veilig te zijn, zonder compromissen’’. DOM Nederland
is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit beveiligings- en toegangscontrole oplossingen
voor deuren. Om deze oplossingen te kunnen bieden, richten we ons op drie essentiële expertisegebieden:
hardware, software en mechatronica. Het productassortiment varieert van standaard cilindersloten voor woningen
tot en met de meest moderne digitale sluitsystemen voor grote gebouwen. We zetten ons in voor een constante
innovatie van onze technologieën. Wij helpen u de perfecte beveiliging voor uw situatie te creëren. Nu en in de
toekomst.
www.dom-security.nl
OVERZICHT
CaTeC
CaTeC
Bondig
Importeur van meetinstrumenten en sensoren gericht op het meten van klimaat parameters
en het registreren en analyseren van meetsignalen.
Uitgebreid
CaTeC is exclusief importeur voor de Benelux van een brede lijn meetinstrumenten en sensoren. De kern van de
instrumentatie is gericht op het meten van klimaat parameters en het registreren en analyseren van meetsignalen.
De instrumentatie kent sensoren en transmitters voor; industriële-, binnenklimaat, meteorologische en installatie
technische processen, daarnaast een groot scala aan dataloggers en wetenschappelijke meetapparatuur.
Enkele voorbeelden van de meetparameters: relatieve vochtigheid, en afgeleide grootheden, temperatuur,
luchtsnelheid, windsnelheid, windrichting, barometrische druk, CO2, licht, neerslag, flow, debiet, plantfysiologie.
Naast de verkoop, levering, ondersteuning en after-sales support heeft CaTeC een uitgebreide kalibratie en
service afdeling.
CaTeC is ISO-9001 gecertificeerd.
www.catec.nl
OVERZICHT
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WAGO Nederland
WAGO Nederland
Bondig
Wereldberoemd als uitvinder van de veerklemtechniek, levert ook innovatieve producten en
slimme oplossingen voor de gebouwautomatisering.
Uitgebreid
WAGO is een vooraanstaand producent en leverancier van installatieklemmen, rijgklemmen, stekerverbindingen,
printklemmen, interfaces en veldbussystemen. Alle WAGO producten zijn voorzien van veerklem aansluittechniek.
WAGO is de baanbreker voor toekomstgerichte technologieën. Steeds opnieuw hebben we nieuwigheden
ontwikkeld die op de wereldmarkt tot industriële standaard zijn uitgegroeid. Zoals onze revolutionaire CAGE
CLAMP®-aansluittechniek, de WAGO-lasklemmen voor 2 tot 8 geleiders, de WAGO verbindingsklemmen met
bedieningshendels en het wereldwijd eerste veldbusonafhankelijke, modulaire I/O-systeem.
Het WAGO-programma bestaat uit twee hoofdgroepen:
- Elektromechanische componenten zoals las- en verbindingsklemmen, rijgklemmen, stekerverbindingen, en
printklemmen.
- WAGO Electronic zoals het WAGO-I/O-SYSTEM, interfaces, netvoedingen, relaismodules en
meetwaardeomvormers.
global.wago.com/nl
OVERZICHT
Condair
Condair
Bondig
Marktleider op het gebied van commerciële en industriële luchtbevochtiging in elke
situatie.
Uitgebreid
Condair is ‘s werelds marktleider op het gebied van luchtbevochtiging. De juiste luchtvochtigheid is zeer
belangrijk in het dagelijks leven. Het is wetenschappelijk bewezen dat echt gevoel van welzijn alleen kan ontstaan
in een luchtvochtigheid tussen de 40-60%. Het is zonder systeem lastig om de juiste waarden te handhaven.
Condair biedt een uitgebreid assortiment van verschillende producten.
Een juiste luchtbevochtiging binnenshuis zal tevens de verspreiding van infecties, griepepidemieën en
aandoeningen van de luchtwegen voorkomen.
www.condair.nl
OVERZICHT
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Croonwolter&dros
Croonwolter&dros
Bondig
Draagt door de inzet van intelligente technische oplossingen bij aan het duurzaam
presteren van haar klanten.
Uitgebreid
Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol
van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We
hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen
te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden.
Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ draagt Croonwolter&dros met intelligente technologische
elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en automatiserings- en informatiseringsoplossingen bij aan het
duurzaam presteren van haar klanten. Met deze intelligente, zelfdenkende en -lerende systemen worden
processen in of van objecten zoals schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever.
www.croonwolterendros.nl
OVERZICHT
CREME Nederland
CREME Nederland
Onafhankelijk eindgebruikersplatform met ruim 180 leden die verantwoordelijk zijn voor de
strategisch huisvesting/vastgoed (Corporate Real Estate).
www.CremeNederland.nl
OVERZICHT
GEZE
GEZE
Bondig
Ontwikkelaar en producent van bouwsystemen voor deur-, raam- en beveiligingstechniek.
Uitgebreid
Innovatieve systeemoplossingen door intelligente technologie
GEZE behoort wereldwijd tot de meest succesvolle ontwikkelaars en producenten van bouwsystemen voor deur-,
raam- en beveiligingstechniek. GEZE biedt een omvangrijk palet aan producten op het gebied van automatische
deursystemen en deurtechniek, glassystemen, rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA), beveiligingssystemen,
raam- en ventilatietechniek en gebouwbeheersystemen.
Als marktleider op het gebied van innovatie en design ontwikkelen, produceren en verkopen we als
onafhankelijke familieonderneming hoogwaardige technologie. De ontwikkelingen komen in ons eigen
technologiecentrum in Leonberg Duitsland tot stand.
Dankzij de hoogste kwaliteitsstandaard leveren GEZE-producten wereldwijd een bijdrage aan innovatieve
gebouwen en zorgen op deze manier voor comfort en veiligheid in de gebouwtechniek.
www.geze.nl
OVERZICHT
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Regel Partners
Regel Partners
Bondig
Dé landelijk opererende totaal system-integrator met de visie: “onafhankelijk, eerlijk,
innovatief en open”.
Uitgebreid
Regel Partners is dé landelijk opererende specialist in gebouwautomatisering, systeemintegratie én intelligent
buildings. Een system-integrator met visie: onafhankelijk, eerlijk, innovatief en open. Regel Partners realiseert
automatiseringssystemen en integratie oplossingen met een ‘open karakter’ van verschillende toonaangevende
fabrikanten die specifiek toegesneden zijn op uw wensen.
Regel Partners loopt daarbij voor op in ontwikkelingen als het gaat om verduurzaming middels automatisering,
data-analytics en IOT in en rondom gebouwen. Regel Partners is altijd nabij, werkend vanuit 3 vestigingen en een
goede geografische spreiding van engineers bedienen wij onze klanten in Nederland en België.
www.regelpartners.nl
OVERZICHT
HumbleBuildings
HumbleBuildings
Bondig
Een vastgoedadviesbureau die een totaaloplossing biedt voor mensen die dagelijks met
vastgoed te maken hebben.
Uitgebreid
Wij bieden een totaaloplossing voor mensen die dagelijks met vastgoed te maken hebben. Samen creëren en
bouwen we een omgeving waarin gebouwen gezond, duurzaam en efficiënt zijn. Wij geven advies in
vastgoedbeheer, inspecties, projectmanagement, onderhoud, transformatie en ICT vraagstukken. Daarnaast
begeleiden wij ook bij energiebesparing en duurzame (energie)projecten. HumbleBuildings ondersteunt
vastgoedeigenaars, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars bij het maken van de beste beslissingen voor het
realiseren van een duurzamere en slimmere omgeving. Samenwerking is onze kracht.
www.humblebuildings.com
OVERZICHT
Bosch Security Systems
Bosch Security Systems
Bondig
Een internationaal toonaangevende fabrikant van producten op het vlak van beveiliging,
veiligheid en communicatie.
Uitgebreid
Bosch Security Systems is een internationaal toonaangevend technologisch bedrijf voor beveiligings-, veiligheids-,
en communicatieproducten, oplossingen en diensten. Het doel is de beveiliging van personen, gebouwen en
bezittingen. Het productportfolio omvat videobewaking, inbraakbeveiliging, brandmeld- en ontruimingssystemen
alsmede toegangscontrole en managementsystemen. Professionele audio- en conferentiesystemen voor de
overdracht van spraak, geluid en muziek completeren het productgamma. Bosch Security Systems ontwikkelt en
produceert wereldwijd in haar eigen fabrieken. De Bosch Groep bevordert met al zijn producten en diensten de
levenskwaliteit van mensen door middel van innovatieve, nuttige en fascinerende oplossingen. Op die manier
bieden wij wereldwijd “technologie voor het leven”.
www.boschsecurity.com/nl/
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BACnet
BACnet
Dé wereldwijde open standaard voor gebouwautomatisering systemen.
www.big-eu.org/en/
OVERZICHT
Somfy
Somfy
Bondig
Producent en markleider op het gebied van besturingen, zonwering, verduisteringen en
raambekleding voor kantoren, zorg en onderwijs.
Uitgebreid
Is in 50 jaar uitgegroeid tot een totaal aanbieder op het gebied van licht-, warmte-, zonwering en verduisteringen
en raambekleding. Uiteraard inclusief technische besturingsinstallaties. Somfy is een innovatief bedrijf met
vestigingen in 60 landen. Deze marktleider heeft voor iedere gevel een dynamische oplossing.
www.somfy.nl
OVERZICHT
ComfortKey
ComfortKey
Bondig
Celsius is systeem-integrator van ComfortKey® solutions. ComfortKey® is sterk in BMS
integratie en HTML visualisatie, alsmede in beacon/bluetooth techniek.
Uitgebreid
ComfortKey® is het merk van Celsius Benelux BV. Celsius is dé leverancier van kennis & techniek op dit gebied.
Licht, klimaat, beveiliging en energiemanagement zijn in ComfortKey® geïntegreerd.
Vele complexe en bijzondere projecten – zoals de ministeries van Verkeer & Waterstaat en Justitie en
Binnenlandse zaken, International Crime Court (ICC) en nú in aanbouw bij het AFAS Hoofdkantoor: het AFAS
Experience Center – zijn en worden gerealiseerd met onze expertise.
Control Energy Services B.V. (CES) zorgt met perfecte 24/7-service dat gerealiseerde projecten met een zo laag
mogelijk energieverbruik optimaal blijven functioneren.
Celsius Integrated Security (CIS) is de nieuwe afdeling van Celsius Benelux B.V. inzake Toegangscontrole,
Camerabeveiliging, Securitymanagementsystemen en Brand- en Inbraakbeveiliging.
Celsius Benelux en haar strategisch samenwerkende partners CES en CIS zijn volledig VCA** en NEN-EN-ISO
9001:2015 gecertificeerd.
www.comfortkey.nl
OVERZICHT
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Spacewell
Spacewell
Bondig
Technologie- en softwareleverancier Spacewell helpt de prestatie van gebouwenportfolio’s
te verbeteren en maakt gebouwbeheer intelligenter.
Uitgebreid
Technologie- en softwarebedrijf Spacewell (voorheen Axxerion, Plandatis & MCS Solutions) is onderdeel van de
beursgenoteerde Nemetschek Group, die softwareoplossingen aanbiedt voor de volledige levenscyclus van
gebouwen, van ontwerp tot en met de operationele fase (gebouwbeheer).
Door te investeren in gebouwbeheersoftware kunnen organisaties aanzienlijk kosten besparen, de exploitatie en
het onderhoud vereenvoudigen en de gebouwprestaties vergroten. De oplossingen O-Prognose en Safety
Register stellen gebouwbeheerders in staat om respectievelijk het planmatig onderhoud en de wet- en
regelgeving van gebouwen inzichtelijk te maken en vervolgens onder controle te houden.
Spacewell maakt ook slimmer gebouwbeheer mogelijk door de integratie van FMIS en IoT. Het Cobundu™
platform is erkend als allesomvattende smartbuildingoplossing met focus op het verbeteren van de
gebruikerservaring.
www.spacewell.com
OVERZICHT
BR Controls
BR Controls
Bondig
Producent en leverancier van webbased gebouwbeheersystemen.
Uitgebreid
BR Controls is een dynamische organisatie die webgebaseerde gebouwbeheersystemen voor opdrachtgevers
realiseert. Dit doen we samen met onze gecertificeerde partners vanuit onze vestigingen in Zwolle en ’s
Hertogenbosch. BR Controls ontwikkelt, produceert en realiseert. Dankzij de korte lijn tussen productontwikkeling
en projectorganisatie worden wensen van klant direct vertaald in productverbeteringen en maatwerkoplossingen.
BR Controls produceert de regeltechnische oplossingen en gebouwbeheersystemen zelf in de moderne
productievestiging in Zwolle. We passen snelle, ultramoderne ICT-technieken toe en zorgen dat onze systemen
met vrijwel alle bestaande installaties in een gebouw kunnen communiceren. De producten worden vóór
ingebruikname uitgebreid getest en blootgesteld aan extreme omstandigheden.
Het softwarehuis van BR Controls ontwikkelt specifieke besturingssoftware voor elke opdrachtgever. Onze
software-engineers zijn specialisten. Ze zijn volledig bekend met de systeemprogrammatuur van BR Controls en
werken uiterst efficiënt. Hierdoor weet iedere eindgebruiker zich verzekerd van een uitstekend functionerend
maatwerksysteem tegen een concurrerende prijs.
Bedrijfsfilm van BRControls
www.brcontrols.nl
OVERZICHT

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
Distech Controls
Distech Controls
Bondig
Leverancier van unieke gebouw management systemen die zorgen voor een optimaal
(energie)comfort en het omlaag brengen van de operationele kosten.
Uitgebreid
Een innovatieleider in energie management oplossingen. Distech Controls biedt unieke gebouw management
systemen die zorgen voor een optimaal (energie)comfort in gebouwen en de operationele kosten naar beneden
brengen.
Wij leveren innovatieve oplossingen voor Greener Buildings™ door onze passie voor innovatie, kwaliteit,
klanttevredenheid en duurzaamheid. Distech Controls bedient meerdere marktsegmenten via haar wereldwijde
bedrijfsafdelingen, service kantoren en een superieure netwerk van geautoriseerde systeem-integrators en
distributeurs.
www.distech-controls.com
OVERZICHT
Honeywell
Honeywell
Bondig
Installeert en onderhoudt de systemen die zorgen voor een veiligere, energie-efficiënte,
duurzame en productieve werkplek en werkomgeving.
Uitgebreid
Honeywell Building Solutions installeert en onderhoudt de systemen die zorgen voor een veiligere, energieefficiënte, duurzame en productieve werkplek en werkomgeving voor onze klanten. Honeywell heeft wereldwijd
meer dan 130.000 medewerkers en beschikt over meer dan 115 jaar ervaring in het creëren en exploiteren van
geoptimaliseerde gebouwen.
We werken in een breed scala van verschillende gebouwen en bedrijf kritische faciliteiten over heel de wereld,
inclusief bedrijfskantoren, monumentale gebouwen, luchthavens, havens, treinstations, stadions, grote
winkelcentra, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen, musea, casino’s, hotels, datacentra en
farmaceutische faciliteiten.
Via ons wereldwijde netwerk van lokale vestigingen leveren we hoogwaardige gebouwtechnische oplossingen op
maat, waaronder:
- HVAC en gebouwbeheersystemen
- gebouwautomatisering & gebouwoptimalisatie/ gebouwtechnische serviceoplossingen
- geïntegreerde beveiligingsoplossingen
- energiebeheerdiensten (inclusief prestatiecontracten)
- mechanisch onderhoud, upgrades en retrofits
- branddetectie en persoonlijke beschermingsoplossingen
- noodcommunicatie inclusief PA/VA-oplossingen
- gebouwnetwerken & convergentieoplossingen
buildingcontrols.honeywell.com
OVERZICHT

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
IHCS
IHCS
Bondig
System integrator met industriële efficiëntie en technische kwaliteit.
Uitgebreid
IHCS ( Industrial HVAC Control Solutions B.V. ) is een zgn. system integrator in de ruimste zin van het woord.
Wij zijn een jong innovatief bedrijf gespecialiseerd in gebouw- en proces automatisering voor de (farmaceutische)
industrie, laboratoria en grote complexe gebouwinstallaties.
Consultancy, Engineering, Systeem Architectuur en Projectmanagement zijn naast het ontwerpen, bouwen,
optimaliseren en beheren van uw (industriële) regelinstallatie diensten waarbij u op ons kunt rekenen.
Wij dragen zorg voor een optimale en efficiënte inzet van uw gebouw automatiseringen, enviromental monitoring
of energie beheer systeem om de overeengekomen of gevraagde functionaliteiten te behalen die nodig zijn om
uw bedrijfsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, Dit volgens de geldende regels zoals b.v. GAMP.
Doordat wij partner zijn van vele verschillende fabricaten van zowel PLC’s als SCADA systemen kunnen wij u altijd
voorzien van een voor u specifieke en technisch optimale maatwerkoplossing, zowel op locatie als eventueel in
een cloudoplossing.
www.ihcs033.nl
OVERZICHT
Chainless
Chainless
Bondig
Een innovatief bedrijf op het gebied van de implementatie van gebouwbeheer- en
klimaatoplossingen.
Uitgebreid
Chainless is een innovatief bedrijf op het gebied van de implementatie van gebouwbeheer- en
klimaatoplossingen. Chainless doet dit voor het kleine, middel en grote marktsegment met standaard- en
maatwerkoplossingen waarmee zij voor hun klanten de zorg voor de juiste klimaatbeheersing en klimaatcontrole
uit handen nemen. Eén van de expertises van Chainless is de realisatie van koppelingen tussen systemen op basis
van verschillende protocollen, zowel lokaal als in de cloud.
www.chainless.nl
OVERZICHT
Air-TraXX
Air-TraXX
Bondig
Een systeem-integrator die meet- en regelsystemen ontwerpt en realiseert voor
gebouwgebonden installaties.
Uitgebreid
Air-TraXX is een systeem-integrator die meet- en regelsystemen ontwerpt en realiseert voor gebouwgebonden
installaties. Daarnaast is Air-TraXX ook leverancier van diverse regeltechnische componenten en ventilatie
producten/systemen. Onze kracht is het bieden van complete oplossingen, van thermostaat tot geavanceerde
GBS systeem maar ook van luchtbehandelingskasten tot inblaasroosters. Air-TraXX is al jaren een van de
specialisten op het gebied van complete Inductie VAV systemen.
www.air-traxx.com
OVERZICHT

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
MeteoViva
MeteoViva
Bondig
Dé innovatieve oplossing voor slimme energie-efficiënte aansturing van gebouwen, met
een bewezen gemiddelde energiebesparing van 20%.
Uitgebreid
- Een optimaal binnenklimaat in bestaande gebouwen met een minimaal verbruik van conventionele
energiebronnen, verlaging van de energiekosten, CO2-emissie en klimaatklachten.
- Bewezen oplossing in meer dan 70 gebouwen met in totaal meer dan 1,5 miljoen m 2 en €13 miljoen aan
jaarlijkse energiekosten.
- Gepatenteerde technologie modelsimulatie MeteoViva Climate, uniek in de markt door proactieve en
dynamische aansturing van de klimaatinstallaties in gebouwen o.b.v.:
▪ Bouwfysische en thermodynamische eigenschappen
▪ Bezettingsgraad / interne lasten
▪ Lokale weersverwachting
▪ Verwachte energieprijzen
▪ Actie in plaats van reactie
▪ Inclusief EMS
- 20% energiebesparing gemiddeld gerealiseerd.
- Korte terugverdientijd met een gegarandeerde energiebesparing.
- Bekroonde innovatie met internationale prijzen en awards.
www.meteoviva.com
OVERZICHT
Johnson Controls
Johnson Controls
Bondig
Een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat intelligente gebouwen, efficiënte
energieoplossingen, een geïntegreerde infrastructuur en innovatieve transportsystemen
maakt.
Uitgebreid
Johnson Controls is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat zich met diverse technologieën richt op
verschillende industrieën en tal van verschillende soorten klanten bedient in meer dan 150 landen. Onze 135.000
medewerkers maken intelligente gebouwen, efficiënte energieoplossingen, een geïntegreerde infrastructuur en
innovatieve transportsystemen die naadloos samenwerken om de belofte van slimme steden en gemeenschappen
waar te maken. Onze toewijding aan duurzaamheid bleek al bij onze oprichting in 1885, na de uitvinding van de
eerste elektrische kamerthermostaat. Via een strategische focus op onze gebouwen en energiegroeiplatforms
willen wij onze klanten succesvol maken en meer waarde leveren aan al onze aandeelhouders.
www.johnsoncontrols.nl
OVERZICHT
Building G100
Building G100
Onafhankelijk eindgebruikersplatform met ruim 160 leden die zich bezighouden met het
management, beheer en onderhoud van gebouwautomatisering en managementsystemen.
www.buildingG100.nl
OVERZICHT

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
Webeasy
Webeasy
Bondig
Met Webeasy beheerst u klimaat- en ruimteregeling, doucheautomatisering en beveiliging.
Vanuit elke webbrowser, tablet of smartphone.
Uitgebreid
We’re Building Control
Bij gebouwen gaat het om beheersing. Eén manier om alle installaties te benaderen, besturen en beheren.
Ongeacht wel merk, ongeacht waar u bent en ongeacht welk moment van de dag. Met Webeasy beheerst u
klimaat- en ruimteregeling, doucheautomatisering en beveiliging. Dit kan vanuit elke webbrowser, maar ook op
uw smartphone of tablet.
Wij kunnen alle techniek in een gebouw aansturen. Dit kan met eigen producten, producten van derden of een
combinatie daarvan. Alle software is ontwikkeld op basis van het Niagara Framework, de wereldwijde standaard
voor gebouwautomatisering. Door ervaren specialisten met uitgebreide kennis van gebouwinstallaties,
besturingstechniek en Java (internettechnologie). Zowel onze projectorganisatie als onze partners leveren en
installeren alle software en hardware. Zo bent u niet alleen verzekerd van een onafhankelijk verkoopkanaal, maar
ook van professionele ondersteuning, advies, implementatie en service.
www.webeasy.nl
OVERZICHT
Sertum
Sertum
Bondig
Een onafhankelijk instituut dat registers houdt van gekwalificeerde deskundigen op het
gebied van vastgoedonderhoud en -beheer.
Uitgebreid
Een onafhankelijk instituut dat registers houdt van gekwalificeerde deskundigen op het gebied van
vastgoedonderhoud en -beheer. Deze registers zijn ingericht op basis van de vereiste competenties voor het
leveren van advies, inspecties. technisch beheer en projectleiding.
Sertum waarborgt de deskundigheid van de onderhoudsprofessionals die in het Sertum register zijn ingeschreven.
Pas na de succesvolle afronding van de juiste opleidingen krijgen de
onderhoudskundigen toegang. Om hun registratie te kunnen continueren zijn zij verplicht om jaarlijks deel te
nemen aan programma’s van permanente educatie.
www.sertum.nl
OVERZICHT
PRO-AT
PRO-AT
Bondig
Voorziet opdrachtgevers van excellente ondersteuning van hun bedrijfsvoering d.m.v.
optimale procesbesturing, visualisatie, rapportage en alarmmanagement.
Uitgebreid
PRO-AT ondersteunt opdrachtgevers in Europa met het adviseren, uitvoeren en beheren van real-time
besturingsvraagstukken, beheer aspecten, management rapportage en alarm management, o.a. voor intelligente
gebouwen. Wij realiseren dit op basis van verschillende standaardproducten die innovatieve oplossingen voor
projecten in de gebouwautomatisering, infrastructurele objecten, proces industrie en de datacenter markt. Alle
projecten worden uitgevoerd volgends de geldende richtlijnen waardoor de kwaliteit van de opgeleverde
projecten is gewaarborgd en aan de verwachting wordt voldaan.

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
Engie
Engie
Bondig
Engie Building Automation richt zich als system integrator op alle
gebouwautomatiseringsprojecten binnen de utiliteitsbouw.
Uitgebreid
Engie Building Automation (BA) is onderdeel van Engie Services West en richt zich als system integrator op alle
gebouwautomatiseringsprojecten binnen de utiliteitsbouw. Automatisering is de verbindende factor tussen
disciplines zoals elektrotechniek, ICT, meet- en regeltechniek en security. Engie BA onderscheidt zich op het
gebied van integrale automatiseringsoplossingen, door de gewenste functionaliteit (comfort, bediening) en
beheer (onderhoud, energie) bij onze klanten te waarborgen.
Samen met Engie Energie vormen wij Engie Nederland. Door onze krachten te bundelen ontstaat er een unieke
combinatie van vaardigheden en kennis op het gebied van duurzame energie, technologie en digitalisering.
https://www.engie-services.nl/markten/gebouwen/
OVERZICHT
Planon
Planon
Bondig
Planon levert innovatieve Integrated Workplace Management Systems (IWMS) software
voor het optimaliseren van de prestatie van de werkomgeving.
Uitgebreid
Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon marktleider als wereldwijde leverancier van innovatieve software die
corporate real estate- en facility managers ondersteunt in het optimaliseren van de prestatie van de
werkomgeving. Alle software-oplossingen van Planon dragen bij aan betere gebouw- en werkplekprestaties door
het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en het reduceren van kosten. Planon is in 2019 uitgeroepen tot 'Leader'
in het Green Quadrant® voor Integrated Workplace Management Systems (IWMS) van Verdantix. Bovendien staat
Planon sinds 2006 vermeld als leider in het Magic Quadrant voor IWMS van Gartner. Planon heeft zijn uitgebreide
softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2500 klanten, ondersteund door kantoren over de hele
wereld.
www.planonsoftware.nl
OVERZICHT
INGY
INGY
Bondig
Maakt gebouwen intelligent door bestaande verlichting te vervangen door LED-armaturen
vol met slimme sensoren.
Uitgebreid
Ingy maakt slimme verlichting die aan de ene kant een gebouw voorziet van een geavanceerd en zeer
energiezuinig led verlichtingssysteem dat reageert op aan- en afwezigheid en de aanwezigheid van daglicht. Aan
de andere kant voorzie je een gebouw met de installatie van armaturen met Ingy sensoren, van een IoT backbone
die een schat aan functionaliteiten ontsluit zoals asset tracking, indoor navigatie, analyseren van ruimte gebruik
(hoe vaak en hoeveel mensen zijn er op welk moment in welke ruimte) en integratie met bijvoorbeeld het HVAC
systeem. Breidt op eenvoudige wijze het systeem uit met klimaatsensoren en (feedback)buttons.
www.ingy.nl

PARTNER OMSCHRIJVINGEN

Vedotec
Vedotec
Bondig
Dé leverancier van systeemonafhankelijke componenten voor gebouwautomatisering,
industriële automatisering, meet- en regeltechniek en elektrotechniek.
Uitgebreid
Vedotec vertegenwoordigd de meest vooruitstrevende fabrikanten op het gebied van gebouwautomatisering. U
kunt bij ons terecht voor een enkel product of voor uw complete GBS, wij denken graag met u mee om zo tot de
beste oplossing voor uw gebouw te komen. Bij Vedotec zijn we open en eerlijk. Wij zijn trots op waar we vandaan
komen en werken elke dag hard om onze klanten te helpen waar we maar kunnen. Dit doen we met een eigen
supportteam, verzorgen zelf trainingen en houden áltijd de laatste ontwikkelingen bij.
Wij bieden technische oplossingen die bijdragen aan een perfecte balans tussen mens, natuur en techniek. Samen
met onze partners gaan we voor een gezonde toekomst! U kunt bij ons terecht voor producten van verscheidene
merken als S+S, Loytec, B METERS, Metz Connect, Jola en Tosibox.
www.vedotech.nl
OVERZICHT
Controlution
Controlution
Bondig
Als slimme systeemarchitect maken wij gebouwen slim, comfortabel, veilig, duurzaam en
functioneel.
Uitgebreid
Jij wil een comfortabele omgeving om in te leven, wonen en werken. Met een flexibele installatie die meebeweegt
met de gebruikers van jouw gebouw én met de toekomst. En efficiënt energiegebruik is heel belangrijk.
Met de Schneider Electric oplossingen kunnen wij als gecertificeerd EcoXpert;
• jouw gebouw slimmer maken;
• jouw voetafdruk verminderen;
• jouw binnenklimaat verbeteren en optimaliseren;
• jouw data visualiseren en begrijpbaar maken.
Bij Controlution houden wij van onze lijfspreuk "Niet lullen, maar poetsen". Wij denken altijd een stap vooruit, met
onze voeten op de grond. We zijn recht door zee, altijd even eerlijk en vakspecialisten in hart en nieren.
www.controlution.nl
OVERZICHT

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
Scnheider Electric
Schneider Electric
Bondig
Een strategische combinatie van innovatieve technologie, domeinexpertise en
geselecteerde systeem-integratorpartners, gekoppeld aan een solide, interoperabele
architectuur, garandeert maximale prestaties, een hogere winstgevendheid en levering van uw project volgens de
specificaties.
Uitgebreid
Met onze gebouwenbeheersystemen kunt u de prestaties van uw gebouw gedurende de gehele levenscyclus
bewaken, besturen en optimaliseren. Schakel over naar slimme gebouwoplossingen met Schneider Electric
Building Management Systems en Room Controllers. Als u echt invloed wilt uitoefenen op operationele kosten,
het comfort van gebruikers en de waarde van uw activa, moet u ervoor zorgen dat uw gebouwsystemen optimaal
blijven presteren terwijl u met beperkte budgetten en onderhoudsmiddelen werkt. EcoStruxure Building Advisor
biedt belangrijke inzichten in uw gebouwactiviteiten dankzij optimale bewaking van uw systemen en identificatie
van storingen, om inefficiëntie van gebouwen proactief aan te pakken.
www.se.com/nl/nl
OVERZICHT
Wellsun
Wellsun
Bondig
Changing the way buildings deal with the sun.
Uitgebreid
Wellsun heeft een elegante oplossing ontwikkeld om gebouwen te verduurzamen en leefbaarder te maken. Met
de Lumiduct hoeven gebouwen niet langer de zon te bevechten. De Lumiduct omarmt de zon en maakt optimaal
gebruik van haar kracht zonder er last van te hebben. Met de Lumiduct wordt alleen het gewenste licht toegelaten
en wordt het overige licht dat niet nodig is en ons anders tot last zou zijn, omgezet in nuttige energie. De
Lumiduct is een transparante, energie opwekkende zonwering die meer energie levert dan een geblindeerde
gevel met traditionele zonnepanelen.
www.wellsun.nl
OVERZICHT
S1mone
S1mone
Bondig
Technisch beheer van uw vastgoed was nog nooit zo efficiënt en eenvoudig.
Uitgebreid
S1MONE GROUP is een start-up voortgekomen uit de persoonlijke ambitie van eigenaar Mark van Kan om
technisch vastgoedbeheer te stroomlijnen en vereenvoudigen.
Door objecten te voorzien van stickers met een unieke QR-code en gebruikers met een mobiele app de
mogelijkheid te bieden om snel meldingen inclusief foto’s en een korte tekst te laten versturen, verzamel je als
beheerder alle informatie die nodig is om aannemers op pad te sturen met de juiste materialen en met een ‘firsttime-fix’ de melding af te handelen. S1MONE is inmiddels omarmd door grote vastgoedbeheerders,
kantorencentra en een internationale verzekeraar en eventueel te koppelen met bestaande
vastgoedbeheersoftware.
www.s1monegroup.com

PARTNER OMSCHRIJVINGEN
Hero Balancer
Hero Balancer
Bondig
Fikse energiebesparing en CO2 reductie met behoud van comfort door slimme
regeltechniek.
Uitgebreid
Hero Balancer is jouw eigen digitale huismeester. Hero creëert een ideale afstemming tussen vraag en aanbod van
warmte dankzij haar unieke kunstmatige intelligentie. Hero Balancer stemt warmte aanbod scherp op
warmtevraag af. Dit doen wij door je grootschalige verwarmingssysteem nooit meer overbodig te laten
verwarmen. Wij berekenen de warmtevraag door de weersvoorspelling, jouw gebruikspatroon en de opwarm
karakteristiek van jouw gebouw te analyseren met ons algoritme. Dit resulteert in een energiebesparing en dus
CO2 reductie van 10 tot 40 procent, en dat met behoud of zelfs verbetering van comfort en binnenklimaat.
www.herobalancer.nl
OVERZICHT
Simaxx
Simaxx
Bondig
Platform voor ontsluiting en analyse van data uit technische gebouw systemen en
visualisatie van informatie in dashboard, rapportages en in e-mails
Uitgebreid
Simaxx ontwikkelt en levert het open platform op het gebied van performance management voor de gebouwde
omgeving en laat gebouwen beter functioneren op het gebied van comfort (klachtenreductie, grotere
huurderstevredenheid), duurzaamheid (lager energiegebruik) en onderhoud. Kortom winst voor de gebruiker,
eigenaar en beheerder. Simaxx wordt inmiddels in meer dan 300 Nederlandse gebouwen gebruikt. Het platform
wist in deze gebouwen het energieverbruik met gemiddeld 20 procent naar beneden te krijgen, waardoor
het CO2-uitstoot aanzienlijk is gedaald en het binnenklimaat aantoonbaar comfortabeler én gezonder is
geworden.
www.simaxx.nl
OVERZICHT
Wonderware
Wonderware
Bondig
Wonderware Benelux levert en ondersteunt hardware onafhankelijke software oplossingen
voor Facility management (BMS/EMS).
Uitgebreid
Wonderware Benelux levert en ondersteunt hardware onafhankelijke software oplossingen voor Facility
management (BMS/EMS). Het aanbod bestaat uit een modulair en schaalbaar systeem gebaseerd op Wonderware
System Platform© techniek. Deze techniek kan onafhankelijk van bestaande controllers worden toegepast om tot
integratie en vooruitstrevende KPI-sturing te komen. Afhankelijk van de gestelde eisen kan op basis van deze
techniek invulling worden gegeven aan Supervisory Control & Data Acquisition (SCADA), Energy management,
Asset Performance management, Reporting en Analytics. Informatie komt tot uiting in een geïntegreerde
controlekamer, lokaal bij installaties en/of op mobiele devices.
www.wonderware-benelux.com
OVERZICHT
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TVVL
TVVL
Bondig
Platform voor mens en techniek.
Uitgebreid
Kennisplatvorm binnen de technologiesector. TVVL richt zich op kennisontwikkeling- en verspreiding op het
gebied van gebouwinstallaties: klimaatinstallaties, energieopwekking, lucht- en sanitaire installaties,
gebouwbeheer. TVVL telt ruim 1000 persoonlijke- en 500 bedrijfsleden. Aangesloten zijn specialisten zoals
technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers,
eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten.

www.tvvl.nl
OVERZICHT
ISSO
ISSO
Bondig
Kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek.
Uitgebreid
Onafhankelijke kennisinstituut voor studie en stimulering van onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties.
Installatietechniek wordt steeds complexer en dat stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid en de kwaliteit van
alle betrokken partijen; van ontwerper tot fabrikant en van installateur tot beheerder. ISSO bevordert
vakbekwaamheid en kwaliteit door professionals te voorzien van praktische kennis.
www.isso.nl
OVERZICHT
Holland ConTech & PropTech
Holland ConTech & PropTech
Bondig
Hét innovatie ecosysteem voor de bouw- en vastgoedsector van Nederland.
Uitgebreid
Holland ConTech & PropTech zorgt ervoor dat PropTech bedrijven en corporate grownups met elkaar verbonden
worden zodat zij samen de bouw- en vastgoedsector kunnen innoveren. Het ecosysteem met meer dan 200 leden
en de meer dan 120 jaarlijkse evenementen van Holland ConTech & PropTech bieden talloze mogelijkheden om
de juiste partners te vinden. Daarnaast is Holland ConTech & PropTech dé technologie partner van PROVADA,
MIPIM, EXPO REAL, InfraTech en Building Holland.
www.contechproptech.nl
OVERZICHT

