
 
 
 
 

Selectieformulier adviseurs VVE Bouwloket 

Het VVE Bouwloket heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Adviseurs moeten daarom voldoen aan de 

onderstaande selectiecriteria en moeten invulling kunnen geven aan de beloftes van het VVE Bouwloket. 

 

Selectiecriteria uitvoerende bedrijven (ofwel ‘aanbieders’) 

Minimale criteria voor adviseurs en uitvoerende bedrijven: 

1. Uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Ja  

2. Uw bedrijf heeft een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering   

Ja      Toelichting: beroepsaansprakelijkheid  

3. Uw bedrijf is gezond, vrij van rechtsvervolging en kredietwaardig 

Ja  Toelichting: Milicon bestaat ruim 15 jaar 

4. U bent minimaal werkzaam op HBO-niveau op het gebied van energieadvisering; 

Ja       Toelichting: Akademisch opgeleid; gediplomeerd EPA-U en W adviseur; Milicon is als 

bureau gecertificeerd voor energielabels 

5. U beschikt over relevante opleidingen en certificaten (bijv. EPA adviseur); 

Ja  Toelichting: EPA-U en W gediplomeerd adviseur 

6. U heeft voldoende en aantoonbare aandacht voor het bijhouden en delen van kennis;  

Ja Toelichting: Visie van Milicon en reeds samenwerking op regionaal niveau met 

energieadviseurs (BEA) met architecten, bouwadviseurs (energieregisseurs) en lokaal met 

uitvoerende bedrijven 

7. U opereert als onafhankelijk adviseur; 

Ja       Toelichting: EPA-adviseur; Erkende FedEC-adviseur en daarmee onafhankelijk adviseur 

8. U bent goed in staat wensen van klanten te vertalen naar concrete bouwtechnische en 

installatietechnische oplossingen inclusief financieel, economische onderbouwing; 

Ja       Toelichting: De Essentie van EPA-maatwerkadvies  

9. U bent communicatief vaardig in woord en schrift; 

Ja  Toelichting: Een essentie van het EPA-maatwerkadvies  en dat beheers ik 

10. U adviseert uw klant geadviseerde maatregelen op te nemen in het duurzaam MJOP en wijst op 

het belang hiervan om zo de juiste maatregelen op het goede moment te treffen (ofwel No 

Regret). Offertes adviezen bevatten waar zinvol een ‘Route naar energieneutraal’ optie.   

Ja       Toelichting:  integreren energieadvies in MJOP om het duurzaam te maken van groot 

belang voor VVE 

11. U bent bereid tot samenwerking en onderlinge kennisdeling met andere partners in het VVE 

Bouwloket. U wilt en kunt bijdragen aan het verwezenlijken van de klantgerichte duurzame 

doelen van het VVE Bouwloket. 

Ja  Toelichting: Samenwerking in de keten van groot belang voor toekomst 

12. Uw bedrijf biedt het VVE Bouwloket gelegenheid om uw bedrijf te toetsen op deze voorwaarden, 

ook tussentijds. Op het moment dat blijkt dat uw bedrijf niet aan deze minimale criteria voldoet 

kan de stuurgroep te allen tijde verdere deelname aan het VVE Bouwloket ontzeggen.  

Ja      Toelichting: Begrijpelijk  



 
 
 
 

De zes beloftes van bedrijven binnen het VVE Bouwloket 

1. Wij maken inzichtelijk wat er kan   

2. Wij baseren ons werk op een duurzaam MJOP 

3. Wij tonen de route naar energieneutraal 

4. Wij geven inzage in de (te verwachten) prestatie van de maatregelen 

5. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen 

6. We leveren kwaliteit voor een eerlijke prijs 

 

Uw gegevens: 

 

Bedrijf: Milicon 

Adres: Florijn 4 5751 PC  

Plaats: Deurne 

Bijgaand verklaar ik de antwoorden naar waarheid te hebben ingevuld en beloof ik 

dat onze organisatie de beloftes van het VVE Bouwloket in praktijk zal brengen, 

Voor akkoord, 

Naam: M. Schatorje     Datum: 9 maart 2019 

Functie: adviseur/ondernemer    Handtekening:  

  


