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INTERNATIONALE OPEN DAGEN PASSIEFHUIS 9-11 NOVEMBER!!
De Internationale Open Dagen van het Passiefhuis, 9 – 11 november,
zijn een perfecte gelegenheid om kennis te maken met deze
bijzondere vorm van bouwen. DNA in de bouw maakt het dit jaar
mogelijk voor mensen uit de regio Arnhem Nijmegen om dicht bij huis
te zien en ervaren hoe het is om in een Passiefhuis te wonen of te
werken.

Tijdens de Open Dagen krijgt u geen loze verkooppraatjes te horen,
maar zullen de milieu- en energiebewuste eigenaren en experts hun
ervaringen met u delen. Zij geven inzicht over de keuzes die ze
maakten en getuigen waarom passief bouwen de standaard moet
worden in Nederland en in onze regio.

Eengezinswoning, Korenstraat 3b, 5394 LE Oijen

Of het nu om een woning-, kantoor, kleuterschool of een zwembad
gaat, er zijn bijna geen beperkingen ten aanzien van het type
gebouwen die volgens het Passiefhuis concept gebouwd kunnen
worden. Passief bouwen is ook geschikt voor toekomstgerichte
renovatie. Sinds de uitvinding van het principe is er veel kennis

ontwikkeld en zijn er inmiddels wereldwijd meer dan 40.000
Passiefhuis projecten gebouwd. Het Passiefhuis staat voor
kostenefficiënte gebouwen op basis van excellente isolatiewaarden
van de gebouwschil, een goed gebruik van zonne-energie en een
comfortventilatiesysteem met warmteterugwinning. Hierdoor is het
mogelijk woningen te bouwen zonder conventionele verwarming- of
koelingsystemen die een energie besparing kunnen halen van wel
90%.
Passiefhuizen zijn dan ook kwalitatief zeer hoogwaardig en hebben
een uitmuntend binnenmilieu in zomer en winter, o.a. door
voortdurende toevoer van verse gefilterde buitenlucht. Wanneer de
gebouwen met duurzame materialen en herwinbare energiebronnen
worden gebouwd ontstaat de perfecte mix.
Passiefhuizen zijn zuinig, betaalbaar, comfortabel en milieuvriendelijk.
Kom langs bij één van de projecten en ervaar het verschil tijdens de
Internationale Open Dagen Passiefhuis van 9 - 11 november
aanstaande.
Kijk voor de te bezichtigen projecten op:
http://dnaindebouw.com/open-dagen-passiefhuis-2012/

