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EEN AANTAL WERKEN WAAR WE TROTS OP ZIJN:

De lente staat voor de deur. Een periode die voor veel nieuwe 
energie zorgt. Ook in de bouw en ontwikkeling is die energie 
merkbaar. Er worden veel nieuwe op duurzaamheid geïnspi-
reerde initiatieven ondernomen en er zijn veel projecten in 
uitvoering. Kortom volop dynamiek bij onze opdrachtgevers  
en ontwikkelingspartners waar wij natuurlijk heel blij mee zijn!

Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van wat 
er speelt binnen ons bedrijf. En laten we graag een selectie zien 
van alle mooie projecten waar wij aan mogen werken. 

Wilt u meer weten? Kijk eens op onze website of neem  
contact met ons op! 

Namens Nikkels bouwbedrijf en Nikkels projecten,
Bert Nikkels en Gerrit Nikkels

ZONNEPANELEN ZORGEN VOOR  
DUURZAAM PAND!
De afgelopen weken zijn 606 zonnepanelen geplaatst op het dak 
van de verbouwde bedrijfshal van ons bedrijf. Deze zonnepane-
len zorgen ervoor dat we méér dan zelfvoorzienend zijn in onze 
energie voor het kantoor en de werkplaats in Twello. Samen met 
de plaatsing van een pelletkachel en duurzame LED verlichting 
hebben we een flinke verduurzamingsslag geslagen als bedrijf!
Lees hier verder...

GASLOOS BOUWEN VANAF 2020?
De aankondiging om de gaswinning in Groningen te beëin-
digen geeft het denken over gasloos bouwen een enorme 
versnelling. Natuurlijk stond BENG al voor 2020 gepland, maar 
de ontwikkeling in Groningen dwingt tot nog meer inzet op de 
ontwikkeling van goede oplossingen.
Lees hier verder...

CONSUMENTENPLATFORM  
NIEUWBOUWWONINGEN
Volgjewoning.nl is het platform dat wij sinds een jaar gebrui-
ken als communicatiemiddel met kopers van nieuwbouwwo-
ningen. Het systeem biedt kopers de mogelijkheid om altijd 
het complete woningdossier in te zien, inclusief de digitale 
communicatie met de kopersbegeleider. 

Henry Bonhof, kopersbegeleider van Nikkels: “Volg je woning 
biedt zowel voor consumenten als onszelf én onze onderaan-
nemers en leveranciers een perfect platform om te communi-
ceren vanaf aankoop tot en met oplevering van een nieuw-
bouwwoning.”
Lees hier verder...

22 huurwoningen Westervoort Onderhoud en energetische maatregelen 

 58 huurwoningen Kampen
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https://www.nikkels.nl/actueel/verduurzaming-kantoor-nikkels/
https://www.nikkels.nl/actueel/gasloos-bouwen-geen-toekomst-realiteit/
https://www.nikkels.nl/actueel/volgjewoning-nl-consumentenplatform-nieuwbouwwoningen/
https://www.nikkels.nl/project/22-huurwoningen-westervoort-plan-beekenoord/
https://nikkels.nl/project/onderhoud-en-energetische-maatregelen-58-woningen-kampen/
https://nikkels.nl/project/onderhoud-en-energetische-maatregelen-58-woningen-kampen/
https://www.nikkels.nl/actueel/start-verkoop-nieuwe-factorij/

