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Huisstijl en website vernieuwd
Er is u bij het ontvangen van de e-mail vast 
al iets opgevallen. SlimRenoveren heeft 
vanaf vandaag een frisse nieuwe huisstijl, 
ontworpen door Edward van den Bosch van 
Start it uP.

Bij een nieuwe huisstijl hoort een nieuwe 
website. Niet alleen de vormgeving is 
aangepast aan deze huisstijl, maar ook de 
inhoud is grondig herzien. Neem een kijkje 
op slimrenoveren.nl en laat ons weten wat 
u ervan vindt! 

http://www.slimrenoveren.nl

SlimRenoveren in Drunen
In opdracht van woningcorporatie 
Woonveste heeft SlimRenoveren voor 25 
woningen in Drunen de mogelijkheden 
voor renovatie van de woningschil in kaart 
gebracht. Aanleiding was een geplande 
kozijnvervanging. Woonveste wilde echter 
verder gaan, zeker met de geplande 
exploitatieverlenging van 40 tot 50 jaar in 
het achterhoofd. De corporatie vroeg zich 
af of het vervangen van de kozijnen geen 
aanleiding kon zijn voor een upgrade van 
de complete woningschil. 

SlimRenoveren heeft de mogelijkheden 
onderzocht en voert nu een vervolgstudie 
uit naar de woon- en energielasten van de 
bewoners van deze woningen.

Kantoortransformatie in Eindhoven
Veel kantoren in Eindhoven staan leeg. 
Vaak op plekken waar andere functies 
dan een kantoorfunctie niet zouden 
misstaan. Voor de gemeente Eindhoven 
een reden om de mogelijkheden voor 
transformatie te laten onderzoeken door de 
Technische Universiteit Eindhoven. Voor 
de bouwtechnische haalbaarheid werd de 
expertise van SlimRenoveren ingeschakeld.

Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek 
was dat wat op het eerste gezicht een 
ideale transformatiekans lijkt qua locatie 
en doelgroep, dit niet altijd automatisch 
betekent dat het bouwtechnisch ook te 
realiseren valt. Vooral de gebouwdiepte 
en de vrije verdiepingshoogte blijken 
bepalende factoren bij een transformatie 
naar bijvoorbeeld een woonfunctie.
Dit betekent niet dat we deze gebouwen 
daarom maar aan hun lot over moeten 
laten, maar maakt de opgave des te 
interessanter en uitdagender om er een 
passende oplossing voor te vinden!

SlimRenoveren werkt in het ICSE
Vanaf februari van dit jaar is SlimRenoveren 
gehuisvest in het International Center 
for Sustainable Excellence (ICSE) in de 
Lichttoren in Eindhoven. In dit internationale 
duurzaamheidscentrum zijn uitsluitend 
bedrijven gevestigd die zich bezighouden 
met duurzaam ondernemen. Daarnaast 

vindt u in het ICSE ook een permanente 
tentoonstelling met verschillende duurzame 
producten, diensten en concepten van non-
profit organisaties en het bedrijfsleven.
SlimRenoveren is daarmee gevestigd in 
het icoon voor renovatie in de stad en 
bovendien op een plek waar alles draait om 
duurzaamheid en duurzaam ondernemen.

Wilt u zich ook laten inspireren? U bent 
van harte welkom. Laat het vooraf wel 
even weten zodat we u persoonlijk kunnen 
ontvangen. http://www.icse.nl

SlimRenoveren Tweets
Twitter rukt op en SlimRenoveren doet 
mee. Wij twitteren sinds enkele weken over 
wat ons zoal bezighoudt in renovatieland. 
Zo houden we Nederland nog beter up-to-
date. http://www.twitter.com/slimrenoveren

Beste lezer,

Precies een jaar geleden 
was de oprichting van 
SlimRenoveren een feit. Het 
is een jaar geweest waarin 
we vol energie het land in 
zijn gegaan om onze visie 
op renovatie te verkondigen. 
Dit heeft ons naast veelal 
positieve reacties ook 
de eerste opdrachten 
opgeleverd. 

We merken dat het besef 
dat er iets met de bestaande 
woningvoorraad moet 
gebeuren groeit. Dit geeft 
ons weer nieuwe energie 
en inspiratie om daarin 
ons steentje bij te dragen. 
Via deze up-to-dates en 
de nieuwsitems op onze 
website houden wij u op de 
hoogte van de belangrijkste 
ontwikkelingen.

Wilt u meer weten? Aarzel 
niet om contact op te nemen!

Doris de Bruijn
Sean Vos
Ralph Ewalds
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