Energielabel Utiliteitsbouw
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Woningkeur Weert is ingeschreven bij QBISnl B.V.
Energielabel aanvragen voor utiliteitsgebouwen
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Neem voor meer informatie of het maken van een
afspraak contact op met uw Woningkeurvestiging;

Zichtbaar ophangen Energielabel
www.woningkeurweert.nl
Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van
meer dan 250 m 2 moeten het Energielabel duidelijk
zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld
naast de receptie of de ingang.

weert@woningkeurgroep.nl

tel. 0495-549113

