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Platform 2050 

Platform2050 is een initiatief van een vijftal vastgoed onderhoudsbedrijven, met 

als doel om de Nederlandse woningvoorraad versneld te verduurzamen. In het 

platform hebben een selectie toonaangevende ondernemingen hun krachten 

gebundeld om de aanpak aan de voorkant te organiseren en verduurzaming van 

de tekentafel naar de praktijk te brengen. 

Wij bieden een gestructureerd stappenplan met een projectmatige aanpak voor 

het verduurzamen van de woningvoorraad. Met logische oplossingen, kosten 

eff iciënt en gebaseerd op jarenlange ervaring. 

Rendon Onderhoudsgroep BV neemt deel aan dit initiatief omdat: 

- Door samenwerking met partners kunnen we woningcorporaties en 

gebouweigenaren een totaalpakket aanbieden van inventarisatie van 

besparingsmogelijkheden tot en met realisatie 

- Door samenwerking kunnen we opschalen en schaalvoordelen behalen, 

waardoor CO2-reductie voor de klanten beter haalbaar wordt 

 

https://www.platform2050.com/  
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Partner in Verduurzamen 

Partner in Verduurzamen, kortgezegd: PiV, is een samenwerking van technische 

adviseurs, subsidie-experts, bouwkundige en installatietechnische partners. 

4 partners 

De 4 partners kennen elkaar uit het werkveld en kregen los van elkaar steeds 

vaker een hulpvraag van VvE’s bij het energetisch verduurzamen van hun 

gebouw. Zij liepen vast na een advies, kregen te maken met steeds strengere 

wet- en regelgeving, het lukte niet om alle bewoners te betrekken of er waren 

problemen met de f inanciering. 

Met deze partners bundelen we het hele proces op een eff iciënte manier 

bundelen, waarbij de VvE’s optimaal prof iteren van alle kennis en kunde van de 

partners. De integratie van onze dienstverlening heeft bovendien een gunstig 

effect op de prijs, planning en kwaliteit van de verduurzaming. 

1 team 

Het doel van Partner in Verduurzamen: VvE’s in Nederland van a tot z helpen bij 

het stap voor stap energetisch verduurzamen van hun gebouw. Lees meer over 

ons stappenplan. 

We doen dit als 1 team van betrokken adviseurs, procesbegeleiders en 

bouwpartners. Dit zijn organisaties met een landelijk werkgebied die hun 

vakmanschap ruimschoots bewezen hebben. 

De vier partners realiseren het complete verduurzamingstraject van uw VvE. 

Samen met alle bewoners doorlopen we een logisch proces: van oriëntatie tot 

advies en van plan tot uitvoering 

Bijdrage Rendon 

Rendon participeert in dit concept om de uitvoerende kant van de verduurzaming 

van de VvE voor haar rekening te nemen. Door de samenwerking vullen we 

elkaars kennis en expertise aan en kunnen we een totaal oplossing bieden voor 

de VvE ten aanzien van verduurzaming en onderhoud. Daarmee versnellen we 

CO2-reductie bij VvE’s. 

 

www.partnerinverduurzamen.nl  

 

 

 

 

 

 


