
 

 

Freelancer EPC en asbest inventaris 
Provincie Antwerpen  

 
Xenadwie? 
 
Xenadvies staat voor heldere bouwstudies en -metingen. Op het scharniermoment van een woning komen heel 
wat verplichte studie’s kijken, hiervoor kan u terecht bij Xenadvies. 

Concreet bieden wij EPB-verslaggeving, verschillende soorten verplichte certificaten (EPC’s, asbest, …) 
veiligheidscoördinatie, de metingen zoals ventilatieverslaggeving en luchtdichtheid, aan. Kijk even op onze 
website xenadvies.be voor meer achtergrond informatie. 

 

Waarom werken onze mensen graag bij Xenadvies? Omdat wij 100% gaan voor onze 
visie: Klantentevredenheid, continu verbeteren, kwaliteit! 

Hierbij zijn heel wat plaatsbezoeken en berekeningen te gebeuren! Ben jij gebeten om studies mee uit te werken 
en deze helder over te brengen naar onze bouwheren? Lees dan onderstaande functie en bezorg ons jouw CV. 

Wie weet word jij binnenkort wel onze nieuwe freelancer! 
 

Jouw functie: 

• Je focus ligt bij de EPC’s wonen en de asbest inventaris, je voert de plaatsbezoeken uit en stelt de 
nodige attesten op. Je tekent in sketchup en je gebruikt de verplichte software. Je werkt het dossier af 
tot je de officieel certificaten ondertekend kan afleveren.  

• Je communiceert via de (online) communicatiemiddelen van Xenadvies.   

• Je volgt het werkproces van Xenadvies, je gebruikt onze templates, je werkt in onze online Cloud server. 
Hier slaag je alle stavingsstukken en alle andere projectgegevens op. Je noteert het volledige 
projectverloop in het CRM systeem van Xenadvies.  

• Wij maken de afspraak voor het plaatsbezoek en we plannen ook meteen het moment voor de opmaak 
in. We spreken hiervoor concrete werkdagen af. We verwachten een snelle opmaak na plaatsbezoek. 

• Momenteel zoeken we een freelancers die op zaterdag en eventueel op vrijdag de plaatsbezoeken kan 
doen.   

• Je factureert 1 keer in het begin van de maand, je factureert dan de ondertekende certificaten van de 
maand ervoor. 

• Je werkt van thuis uit en wanneer je voor ons werkt, maak jij deel uit van het Xenadvies team. Dit straal 
je ook uit, je draag onder ander onze bedrijfskledij tijdens je plaatsbezoek, geen reclame van een con-
collega op je auto, … .  

Jouw troeven: 

• Je bent gebeten door de EPC wetgeving en andere certificaten, je gaat graag op plaatsbezoek.  

• Je beschikt over de nodige erkenningen. Je bent leergierig, je kent de wetgeving en je zorgt zelf voor de 
nodige bijscholingen. 

• Je werkt niet voor een rechtstreekse con-collega van Xenadvies, je kan opereren als een onafhankelijk 
vertegenwoordiger van Xenadvies. 

• Je werkt alleen en bent vlot in de omgang met klanten.  

• De Nederlandse taal beheers je goed, je communiceert in het Nederlands. 

• Je hebt bent in het bezit van een auto en een rijbewijs. 

Ons aanbod: 

• We voorzien een proeftijd van 3 maanden, binnen deze termijn heb je uitgebreid de kans om onze 
werkwijze, visie, collega’s… te leren kennen en toe te passen. Na deze periode verlengen we onze 
samenwerking bij een wederzijdse positieve evaluatie.  

• Je krijgt een marktconforme verloning als freelancer, we betalen je op projectbasis.   
 
 

Klinkt goed? 
Bezorg me jouw CV! 

Sara Maeyninckx – zaakvoerder Xenadvies bvba 
sara@xenadvies.be – 0498/10 60 91 

Graag tot snel 


