
 
 
 
 

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 

J Toelichting: Nummer 14064424, Vestigingsnummer 000009677380 

 

2. Uw bedrijf heeft een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering   

J Toelichting: Toelichting: Nationale Nederlanden polisnummer: 05945363   

 

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

J Toelichting: 

 

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

J Toelichting: Opleiding TU Delft 

 

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

J Toelichting: Certificaat opleiding energiecoach, Certificaat opleiding energiecoach kleine 

VvE’s. 

 

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

J Toelichting:  

 

7. U opereert als onafhankelijk adviseur; 

J Toelichting:  

 

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

installatietechnische oplossingen inclusief financieel, economische onderbouwing; 

J Toelichting:  

 

9. U bent communicatief vaardig in woord en schrift; 

J Toelichting:  

 

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.   

J Toelichting: 



 
 
 
 

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. 

J Toelichting: Als energiecoach VvE geven wij via het CNME en de Gemeente Maastricht 

een eerste advies aan een VvE m.b.t. onder andere isoleren, plaatsen zonnepanelen, vervangen 

installaties en andere energiebesparende maatregelen. Als architect kan ik bijvoorbeeld een 

ontwerp maken voor buitengevelisolatie, bouwkundige details maken voor het aanpassen van 

het hellend of plat dak wanneer er aan de buitenzijde geïsoleerd wordt, omgevingsvergunning 

aanvragen indien dat nodig is voor bij voorbeeld het plaatsen van zonnepanelen in het 

beschermd stadsgezicht of bij een monument of voor het detailleren van nieuwe kozijnen bij 

monumenten. 

 

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.  

J 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: Architectes Mosaïque 

Adres: Waterpoort 8 

Plaats: 6221 GB  Maastricht 

 

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:  Lysianne Starmans    Datum: 28-06-2019 

Functie: Architect eigenaar    Handtekening:    

         

 


