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Onze dienstverlening
Ene rgi eP res ta tieC e rtific at en
(EP C )
Verkoop - verhuur

E ne rgi eP res ta ti eB er ek e ni n g
(EP B)
Nieuwbouw – verbouwing

Vanaf 1 januari 2006 moet iedere nieuwe of
gerenoveerde woning in het Vlaamse Gewest
voldoen

VOOR ONZE VOLLEDIGE
DIENSTVERLENING KIJK OP
WWW.ENVICAS.BE
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