
 

 

AANKONDIGING  
OPENING XENADVIES KANTOOR IN WAASLAND  

  
Xenadwie? 
Xenadvies is gespecialiseerd in EPB EN MEER! Voor EPB niet droogjes gegevens verzamelen en rapporteren, maar de bouwheer en de architect bijstaan 
met raad en daad. Dat gebeurt in verschillende vormen: klassiek op een xenadvies-kantoor, EPBonline of ten huize bij de architect!  
Aanvullend stelt Xenadvies ook EPC’s op en faciliteert het voor de bouwheer de ventilatieverslaggeving en warmteverliesberekening. In 2017 start 
Xenadvies met het uitrollen van de eerste aanvullende dienstverlening: de luchtdichtheidsmetingen!  
 
Xenadvies heeft een duidelijke visie en missie! Kort gezegd, Xenadvies is in 2020 dé referentie op de markt voor energieadvies. Hier werkt het hard aan 
door middel van een uitvoerbare agenda, goede marketing en transparante terugkoppeling. Dit resulteert nu reeds in belangrijke contacten. Xenadvies geeft 
permanente vorming bij NAV (de architecten) en OVED (de energiedeskundigen), is adviseur in het energieconsulentenproject,… Xenadvies zetelt in de Raad 
Van Bestuur van OVED en in het stakeholdersoverleg bij het Vlaams Energieagentschap. 
 
Xenadvies beschikt over een top team van zelfstandige verslaggevers, luchtdichtheidsmeters en gemotiveerd personeel! En wie-weet word jij dan binnenkort 
deel van dit topteam als zelfstandige kantoormanager! 
 

Wie ben jij? 
 Je bent zelf in het bezit van je erkenning als EPB-verslaggever 

 Je bent leergierig en staat achter het feit dat we ons moeten bijscholen als verslaggever, ongeacht of dit verplicht is. Misschien geef je op lange 
termijn ook graag opleidingen? 

 Door je commerciële flair onderhoud je zeer eenvoudig en naturel je klantenrelaties. 

 Je kan goed delegeren en samenwerken, je zet iedere keer opnieuw de juiste man op de juiste plaats. 

 Ook persoonlijkheid is belangrijk, je bent een ondernemer, je neemt initiatief en je gaat je verantwoordelijkheden niet uit de weg! 
 

Concreet. 
In het najaar van 2017 start Xenadvies met het nieuwe kantoor in het Waasland, momenteel nog in volle voorbereiding. Naast het zoeken van de juiste 
persoon, moet ook nog bepaald worden waar de vestiging zal zijn en moeten de potentiele klanten aangesproken worden. Kortom: je staat mee aan de wieg, 
grijp deze kans en geef jouw kantoor de vorm die jij wil! Meer informatie? Neem een kijkje op xenadvies.be/samenwerking/ en like onze facebook pagina. Hier 
kan je onze vorderingen opvolgen!  

 

Klinkt goed?   
 

Neem contact op! Sara Maeyninckx  
zaakvoerder Xenadvies Innovatie bvba 
sara@xenadvies.be – 0498 / 10 60 91 

 

http://www.xenadvies.be/samenwerking/
https://www.facebook.com/Xenadvies-bvba-258342550899717/

