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Kijk voor meer informatie op www.riantconnections.nl.  

 

Wat is er nieuw in 2013? 

- lidmaatschap met de Renovisiegroep van de OCWestfriesland 

- interim opdrachten 

- Duurzaam renoveren voor particulieren met de renovisiegroep 

- Gemeente Hoorn, Alkmaar en Harenkarspel verlenen renovatiesubsidie 

  

 

 

Lidmaatschap OCwestfriesland 

 

Renovisiegroep lid van OCW: De 

Renovisiegroep zoekt aansluiting met 

inspirerende ondernemers. De 

interactieve bijeenkomst "Koppie 

Doen", het eerste gezamenlijke 

netwerkevent van de Westfriese 

Bedrijvengroep (WBG), de Ondernemers 

Club Westfriesland (OCW) en de Kamer 

van Koophandel Noordwest-Holland 

(KvK) was erg geslaagd en dit heeft mij 

doen besluiten lid te worden met de 

 
Rian Aeilkema 

Interim klussen: Naast de vertrouwde 

begeleiding bij renovatie- en 

nieuwbouwprojecten kunt u Riant 

Connections ook inhuren voor interim 

klussen op het gebied van facilitaire- , 

management-  en inkoopdiensten. 

 



Renovisiegroep van de OCW. De 

interactieve Super Brainstorm geleid door 

Gregor Bak, een veelgevraagd 

(televisie)presentator bracht geheel eigen 

wijze de zaal in beweging en ontstond er 

één grote speeddate sessie waarbij 

verschillende stellingen werden 

besproken. Visitekaartjes werden gretig 

uitgewisseld en tips en adviezen gingen 

over en weer. Een uitstekende 

bijeenkomst die veel nieuwe contacten 

opleverde. 

 

 
Duurzaam renoveren met de 
Renovisiegroep 

Partiuclieren: Als particulier wilt u uw 

woning verduurzamen en zo energie 

besparen. Asbest verwijderen, vloer- en 

wandisolatie aanbrengen, kozijnen en 

glas vervangen, pv-panelen aanbrengen. 

U googled op internet en u zoekt een 

bedrijf met  één aanspreekpunt die alles 

voor u kan regelen en u ontzorgt. De 

Renovisiegroep is een samenwerking 

tussen 11 gepassioneerde, nuchtere NH- 

bedrijven met hart voor hun product. De 

Het gemak van tijdelijk inhuren van een 

expert ontzorgt uw bedrijfsvoering en zet 

de zaken weer op de rit. Wilt u meer 

weten of een vrijblijvende afspraak 

maken? Neem dan contact met ons op: 

0229 – 841278 of info@riantconnections.nl  

 
Gemeente Hoorn, Alkmaar en 
Harenkarspel stellen subsidie 
beschikbaar 

70.000 euro subsidie beschikbaar: De 

gemeente Hoorn stelt dit jaar 70.000 euro 

subsidie beschikbaar voor 

energiebesparende aanpassingen in en 

om het huis. De subsidie is bedoeld voor 

alle Hoornse inwoners met een eigen 

woning. Vanaf 15 januari 2013 kunnen 

geïnteresseerden een aanvraag indienen.  

Inwoners van de gemeente Hoorn met 

een eigen woning kunnen vanaf 15 

januari 2013 opnieuw gebruik maken van 

een gemeentelijke subsidie voor 

energiebesparende maatregelen in 

bestaande woningbouw. 

Woningeigenaren moeten de aanvraag 

indienen voordat de werkzaamheden 



Renovisiegroep biedt een 

totaalgemak aanpak voor het duurzaam 

renoveren van uw woning.  Zij adviseren 

en voeren de werkzaamheden zelf uit. U 

heeft dus alle experts onder één dak. Wilt 

u meer weten of een vrijblijvende 

afspraak maken? Neem dan contact 

met ons op: 0229 – 843416 of 

info@renovisiegroep.nl 

 

 

starten. Voor de subsidieregeling geldt 

dat de aanvragen in volgorde van 

binnenkomst behandeld worden. Als het 

geld op is, worden er geen nieuwe 

aanvragen meer behandeld. 

Energiebesparende maatregelen 

Voorbeelden van energiebesparende 

maatregelen zijn onder andere dak-, 

vloer-, spouwmuur- en paneelisolatie. 

Ook HR++ glas, warmtepompboilers 

zonnepanelen vallen onder de 

subsidieregeling. De hoogte van het 

subsidiebedrag is 15% van de 

daadwerkelijk gemaakte kosten. De 

gemeente stelt maximaal duizend euro 

subsidie per huishouden beschikbaar. 

Meer info op de website van de Gemeente 

Hoorn         Gemeente Harenkarspel    

Gemeente Alkmaar 

  

Riant Connections neemt u zorg uit handen! 

Werkend voor particulieren en bedrijven heeft oprichter en directeur van Riant 

Connections, Rian Aeilkema, jarenlange ervaring in het begeleiden van bouwprojecten. 

Ons bedrijf is opgebouwd vanuit haar passie voor de bouwsector. En met succes! 

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een sterke, onafhankelijke partij en een bekende naam in 

Noord-Holland. U kunt erop vertrouwen dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Wij 

coördineren, organiseren en brengen de juiste partijen bij elkaar en staan garant voor een 

zorgeloos bouwtraject. 

Wij staan voor: 

* Tijdwinst en kostenbesparing 

* Duidelijke, persoonlijke en klantvriendelijke communicatie 

* Persoonlijk betrokken en onafhankelijk advies 

* Tevreden kopers en huurder 



If you fail to plan, you plan to fail 
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