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EEN AANTAL VAN ONZE MOOIE WERKEN UITGELICHT:

Beste relatie, 

Per 1 juli van dit jaar geldt voor nieuwbouw gasloos tenzij. Dat 

brengt nogal wat teweeg. De haalbaarheid van projecten staat 

onder druk. Inmiddels verschuift de aandacht zich van discussie 

naar de oplossing. En die is zeker niet zo uniform zoals bij gas. 

Nikkels is volop in de weer om voor ieder project op integrale 

wijze een goed gasloos concept te bedenken. Maatwerk waarbij 

we samen met opdrachtgever, architect en installateur de ba-

lans vinden in esthetiek, comfort en exploitatie. Op voorhand 

sluiten we niets uit. Dus individuele maar ook collectieve con-

cepten kunnen op project of wijkniveau hun waarde bewijzen.

In deze nieuwsbrief een aantal voorbeelden van gas naar  
gasloos waar wij bij betrokken zijn. Graag gaan wij in gesprek 
over uw project.

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

ANTICIPEREN OP DE TOEKOMST

OMSCHAKELEN NAAR GASLOOS  
IS MAATWERK

Door de verandering in wet- en regelgeving is gasloos bouwen 
in een stroomversnelling gekomen. Voor ons het moment om te 
bewijzen aan onze opdrachtgevers dat we als bouwbedrijf snel 

kunnen schakelen en anticiperen. Maar ook dat we naden-
ken over de inhoud. Want gasloos bouwen betekent voor ons 
altijd maatwerk. Het is afhankelijk van de locatie, budgetten 
en mogelijkheden. En we kijken graag met een schuin oog 
naar de toekomst. Welke technologische ontwikkelingen 
zitten eraan te komen en kunnen we dit al toepassen in onze 
projecten?

Bert Nikkels: “Bij de start van een project vormen we direct 
een team met de installateur. Op deze manier kunnen we snel 
en goed inventariseren welke mogelijkheden er zijn en wat de 
beste oplossing is voor het project. Een mooi voorbeeld zijn 
de appartementen Nieuwe Es in Wezep.”
 
Lees hier verder...

70 woningen Steenbrugge

Deventer

76 appartementen Groene Hoven

Apeldoorn

Atlant - locatie Heemhof

Apeldoorn

Zorgappartementen

Baarn

https://nikkels.nl/actueel/anticiperen-op-de-toekomst/
https://www.nikkels.nl/project/35-woningen-steenbrugge/
https://www.nikkels.nl/project/35-woningen-steenbrugge/
https://nikkels.nl/project/76-huur-appartementen-groene-hoven/
https://nikkels.nl/project/76-huur-appartementen-groene-hoven/
https://nikkels.nl/actueel/ro-project-atlant-zorggroep/
https://nikkels.nl/actueel/ro-project-atlant-zorggroep/
https://nikkels.nl/project/zorgappartementen-15-huurwoningen-amerpoort/
https://nikkels.nl/project/zorgappartementen-15-huurwoningen-amerpoort/

