
 

 

Samenwerken als energiedeskundige in de Zuiderkempen?  
       

Xenadwie? 

 
Xenadvies legt de focus op energie in de bouw, dit in de ruime zin. Onze oorsprong is EPB-

verslaggeving en EPC’s, hierin ligt momenteel dan ook onze grootste specialiteit. We zijn 
begin 2017 uitgebreid naar het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen, consultatie en in de 

toekomst kunnen hier nog diensten bijkomen, weliswaar steeds met de focus op energie!  
 

Door samen te werken als energiedeskundige kunnen wij met onze kantoren 
professionaliseren, innoveren en zo klanten overtuigen om voor Xenadvies te kiezen! Onze 

laatste innovatie ontwikkeling is EPBonline.be. Ook financieel doet u op verschillende vlakken 
voordelen bij een samenwerking, bv wij kunnen ervoor zorgen dat u aanzienlijk minder zult 

betalen voor uw verzekering als energiedeskundige of dat u met een klein marketing budget 
toch campagnes met impact kan voeren! 

 
Hoe doen we dit nu? Elk Xenadvies kantoor heeft zijn eigen klanten in een vooraf 

afgesproken regio, concreet heeft elke energiedeskundige zijn eigen omzet en moet er 
minimaal een erkend EPB-verslaggever (mede)zaakvoerder zijn. Daarnaast heeft elk kantoor 
een contract met Xenadvies Innovatie bvba, deze bvba regelt alles wat niet tot de taak van de 

energiedeskundige behoort, in ruil draagt elk kantoor financieel zijn steentje bij! Hoeveel en 
hoe groot je regio is, is per kantoor anders en wordt volledig afgestemd op uw persoonlijke 

voorkeur. 
 
Ons aanbod: 

 Wij hebben een EPB portefeuille ter beschikking van klantenrelaties die reeds enkele jaren 
trouw klant zijn bij Xenadvies. We kunnen je transparant aantonen welke omzet deze relaties 
je onmiddellijk zullen opbrengen.  

 Je kan deelnemen aan de projecten die binnenkomen via EPBonline.be. 

 Je wordt deel van het Xenadvies netwerk en je maakt zo optimaal gebruik van de 
naambekendheid, het marketingplan en onze dataserver! Op deze manier zullen nog meer 
klanten de weg naar jouw kantoor vinden.    

 Je krijgt de kans om kennis efficiënt in te zetten en snel aan te leren, wat zowel voor het goed 
uitvoeren van je job zorgtalsook voor het goed managen van je kantoor! Kortom je staat er 
niet meer alleen voor en je helpt elkaar. 

Jouw troeven: 

 Je bent minimaal erkend als EPB-verslaggever en je beschikt over een EP-nummer 

 Je bent een ondernemer en wil als zelfstandige aan de slag of je bent dit al  

 Je bent constructief en wil samenwerken   

Welke regio: 

 De beschikbare klantenportefeuille situeert zich in hoofdzaak in Geel-Mol, we zoeken een 
persoon die bij uitbreiding in de Zuiderkempen actief wil zijn of dit al is. 

 
 

Klinkt goed of graag meer informatie? 

Bezorg me jouw CV en bel me op voor een afspraak! 
Sara Maeyninckx – medezaakvoerder Xenadvies Innovatie bvba 

sara@xenadvies.be – 0498 10 60 91 
 

Graag tot snel!  
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