
AANTREKKELIJK WONEN
Het verduurzamen van een VvE is voor appartement-

eigenaren interessant. Dit zorgt voor een lagere 

energierekening, meer woongenot en een beter en 

comfortabeler binnenklimaat. Bijkomend voordeel 

van vergaande verduurzaming is dat het achterstallig 

onderhoud in een keer kan worden opgelost. 

ONZE DIENSTVERLENING
DVvE biedt een ‘one stop shop’ aanpak voor de 

verduurzaming van VvE’s van advisering tot en met 

uitvoering. Wij brengen jullie VvE stapsgewijs in een 

overzichtelijk proces naar keuzemomenten en een 

verduurzaamd gebouw.

Direct aanmelden of meer informatie? Ga dan naar  DVVE.NL

WIJ BEGELEIDEN UW VVE  
NAAR EEN VERDUURZAAMD GEBOUW.

https://dvve.nl/


Verzamelen beschikbare 
informatie over de Vve 
en een gesprek met het 
bestuur en/of werkgroep.

Onderzoek naar mogelijke 
verduurzamings maat-
regelen en de financiële 
haalbaarheid uitgewerkt 
in 3 scenario’s.

In detail uitwerken van 
de verduurzamings 
scenario’s. Waarbij we in 
beeld brengen wat het 
voor de bewoner betekent 
voor het wooncomfort, 
de woonlasten en de 
energiebesparing.

Begeleiding bij het 
aanvragen en selecteren 
van een passende 
offerte en het verkrijgen 
van financiering en 
subsidies.

Begeleiden van de VvE 
bij opleveringen van de 
gerealiseerde energie 
maatregelen.

DVvE ONZORGINGSTRAJECT 
VOOR VVE’S 

 DVVE.nl      info@dvve.nl

Intake Gedetailleerd 
Ontwerp

Offerte en 
Financiering

Realisatie en 
Monitoring

ONS TEAM 
Wij werken samen met een team van 24 proces-

begeleiders en experts. In ieder project zetten wij 

een ervaren proces ondersteuner in die inhoudelijk 

verantwoordelijk is en ook het proces met de VvE 

ondersteunt. Hij is uw aanspreekpunt. Als daar 

behoefte aan is wordt hij ondersteund door experts 

op het gebied van bouw- en installatietechniek, 

juridische zaken, financiën en energie.

Direct aanmelden of meer informatie? Ga dan naar  DVVE.NL

Op dit moment kunnen wij onze adviesdiensten 

aanbieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 

DVvE ontvangt namelijk subsidie zodat wij op een 

laagdrempelige manier verduurzaming toegankelijk 

kunnen maken voor en grote groep VvE’s.

DVvE werkt samen met:

En diverse Utrechtse Gemeenten

 
DVvE BV is Co-funded by the Horizon 2020 
Programme of the European Union.

Verduurzamings 
Scenario’s
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