
 
 
 
 

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  57607818 

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

Ja      Toelichting: Verklaring betalingsgedrag BD beschikbaar. 

3. Uw bedrijf heeft een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering   

Ja  -  Toelichting: Beide  

 

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

Ja      Toelichting: Niet specifiek de energieadvisering.  

Ik/wij houden ons bezig met infrarood thermografische inspecties en onderzoek van 

woningen/gebouwen/vastgoed om te bepalen hoe de energetische status fysiek is, detecteren 

de afwijkingen (warmeverlies/koudewerkingen/constructieve koudebruggen/comfortverlies etc) 

en maken dit inzichtelijk voor zowel/ofwel klant, de adviseur en de aanbieder. 

 

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

Ja      Toelichting: Wij zijn geen EPA adviseur. Wij zijn ITC gecertificeerd level II thermograaf. 

  

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

Ja      Toelichting:  

 

7. U opereert als onafhankelijk adviseur; 

Ja en Nee   Toelichting: Wij voeren -als onafhankelijk bedrijf- voornamelijk infrarood 

thermografische inspecties en onderzoeken uit voor paticulieren, VVE’s, vastgoedbedrijven, 

installateurs allerlei, bouwbedrijven, makelaardij, vastgoedbeheerders, projectontwikkelaars etc 

etc. Hierbij worden zowel standaard als maatwerk thermografische inspecties uitgevoerd, met 

als algemeen gesteld  doel om de energetische status van een gebouw/woning in beeld te 

brengen, en van hieruit adviezen te verstrekken tot verbetering, energie-besparing, 

comfortverhoging etc etc. 

Wij zien onszelf niet sec als adviseur. Onze specialiteit is het inzichtelijk maken van thermische 

en energetische status. Onze diensten hebben dan ook toegevoegde waarde voor zowel de 

adviseur, de aanbieder als de klant. Meten is weten.   

 

 

 



 
 
 
 

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

installatietechnische oplossingen inclusief financieel, economische onderbouwing; 

Ja en Nee      Toelichting: Onze diensten richten zich -nagenoeg- altijd op het vastleggen van 

fysieke thermische- en energetische situaties, waarbij specifieke adviezen kunnen/zullen worden 

verstrekt. Wij zijn wel onderlegd in bouw-en installatietechnische systemen, echter onze 

opstelling is tot op heden altijd onafhankelijk en objectief geweest. Financieel, economische 

onderbouwing kan alleen in samenspraak met klant, uitvoerder/aanbieder na bepaling status en 

van hieruit klantwensen. Voorafgaand aan vertaling naar oplossingen dient eerst de status en 

doelstelling inzichtelijk gemaakt te worden. 

 

9. U bent communicatief vaardig in woord en schrift; 

Ja      Toelichting: Wekelijk tiental uitwerking rapportages leesbaar/begrijpbaar voor zowle de 

klant/leek, specialist en techneut  

 

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: Valt in alle gevallen binnen de doelstelling van onze inspectie/onderzoeken. 

 

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 is de basis om uberhaupt zo ver te komen 

 

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:  

 

 

 

 

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: Tummers Thermografisch Serviceburo Stein – T.T.S.S. vof 

Adres: Schineksstraat 15 

Plaats: Stein 

Tel.:  046-4338852  (Persoonlijk: 06-11320413) 

 

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: Wim Tummers     Datum: 10-03-2019 

Functie: Eigenaar en Thermograaf Level II Handtekening: 

 

 


