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Duurzamer door zonnepanelen
Verkleinen van onze footprint
De energietransitie en digitale transformatie zijn in volle gang. Twee ontwikkelingen die organisaties veel kansen bieden, maar ook grote
uitdagingen. Dagelijks helpen we – als accelerator op deze gebieden – klanten om die uitdagingen aan te gaan en ze te veranderen via
kansen mogelijkheden. Mogelijkheden om zaken slimmer, efficiënter, flexibeler of bijvoorbeeld klantvriendelijker aan te pakken. Maar ook
om de footprint van de klant te verkleinen.
Wat we voor de klant doen, doen we uiteraard ook voor ons zelf, want werken vraagt energie. Hoe verkleinen we daarbij onze footprint?
Hoe verduurzamen we onze bedrijfsvoering? Met die spannende uitdaging zijn wij, samen met onze klanten en partners, dagelijks bezig.
De energietransitie, in combinatie met de digitale transformatie en bijvoorbeeld slimme netwerken, biedt hiertoe vele mogelijkheden.
Binnen en buiten bedrijven en organisaties.

Energietransitie + digitale transformatie biedt vele mogelijkheden
Wat we voor de klant doen, doen we uiteraard ook voor ons zelf, want werken vraagt energie. Hoe verkleinen we daarbij onze voetafdruk?
Hoe verduurzamen we onze bedrijfsvoering? Met die spannende uitdaging zijn wij, samen met onze klanten en partners, dagelijks bezig.
De energietransitie, in combinatie met de digitale transformatie en bijvoorbeeld slimme netwerken, biedt hiertoe vele mogelijkheden.
Binnen en buiten bedrijven en organisaties.
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866 panelen = 230.000 kilowattuur
Neem bijvoorbeeld de elektriciteitsbehoefte van onze vestiging op de Eisenhowerweg in Veghel. Met 866 polykristallijne zonnepanelen op
het dak wordt daar jaarlijks 230.000 kilowattuur opgewekt. Deze oplossing – gerealiseerd door KiesZon – voorziet in een substantieel
gedeelte van onze elektriciteitsbehoefte in Veghel. Samen met klanten en partners – zoals KiesZon – maken we de wereld duurzamer.

Fundament ligt in onze dagelijkse werkzaamheden

Mensen maken het verschil en dat waarderen we.

Handige links
VINCI
VINCI Foundation NL
The City Factory
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This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only
with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on
your browsing experience.
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Technical cookies that allow the website’s main services to work optimally.
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They also allow us to detect browsing problems and therefore make our services more user-friendly.
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