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Dr Ten BV
Contactpersoon: Gerrit Miedema
Ekwadraat
Contactpersoon: Rob Goes

Dr Ten is developing a new kind of batteries, fuel cells, vapor
heating, and energy-saving air conditioning systems.
Ekwadraat Group is een groep van bedrijven die allemaal
gespecialiseerd zijn in duurzaamheid, energiebesparing en
transitiemanagement. Dit doen wij voor overheden, mkb'ers en de
industrie.

https://www.drten.nl

Eminent Ontwikkeling B.V.
Contactpersoon: Jako Bijl
Encon Energy
Contactpersoon: Kees aan de Wiel

Greener Power Solutions BV
Contactpersoon: Anna van Nunen
HMB Solar Nederland B.V.
Contactpersoon: Berend Nijmeijer
iwell
Contactpersoon: Vincent Ruijter
IQSupport b.v.
Contactpersoon: René Mulders

https://ekwadraat.com

http://www.eminentontwikkeling.nl
Ingenieurs- en adviesbureau dat zich richt op energiebesparing
en hernieuwbare energieopwekking. Gespecialiseerd in ‘vlot
trekken’ van complexe projecten, vaak met een combinatie van
netwerkcongestie en zonne-energie.
Wij leveren schone mobiele stroom uit batterijen. Overal. Ervaring
met onder meer peakshaving en capaciteitsmanagement bij
vakantieparken door inzet van accu's en slimme regelsystemen.
EPC-er van PV daken en -parken, ontzorging van realisatie
complete installatie, vanaf eerste initiatief tot en met oplevering,
nazorg en onderhoud en monitoring van de installatie.
Ontwikkelaar en fabrikant opslagsystemen voor groene stroom.

https://www.encon-energy.nl

- Analyseren van huidige energieverbruik;
- Opstellen van plannen om het energieverbruik terug te
dringen;

https://iqsupportbv.nl

https://www.greener.nl

https://hmb-beteiligung.de/nl

https://iwell.nl

Mainswitch B.V.
Contactpersoon: Peter Venema

Repowered
Contactpersoon: Dirk Jan
Masselink
SAMEEN B.V.
Contactpersoon: Bart Scholten
STRAKKS Ingenieurs
Contactpersoon: Marcel Buikema
Summit Engineering B.V.
Contactpersoon: Thomas Engberts

SuWoTec B.V.
Contactpersoon: Lammert de Wit

- Het onderzoeken van de mogelijkheden die duurzame
energiebronnen bieden;
- Het implementeren van de benodigde maatregelen.
Mainswitch geeft advies over energieopslag:
- Analyse en advies over toepassing van batterijen
- Opstellen van technische specificaties
- Realisatie van installatie in samenwerking met onze partner
Aanjagen, ontwikkelen en regisseren van flexibiliteitsoplossingen
en systeemintegratie.
Projectbureau voor duurzaamheid. Uitvoering
duurzaamheidsprojecten voor bedrijven, onderwijsinstellingen en
overheden op met behulp van intrinsiek gemotiveerd jong talent.
Integraal ontwerp en advies en toetsing op het gebied van
werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties
Summit Engineering supports companies and governments with
their Energy Management and Sustainable Energy Projects. We
provide concrete advice and excellent project support you can
count on. Whether you are at the concept phase of your project or
already working towards project implementation: You can rely on
Summit Engineering’s years of experience to support you in each
phase.
We integrate systems and technologies designed by our team of
scientists and engineers, with the most advanced technologies
available to deliver more reliable and efficient energy projects.
Our global platform is our strength.

http://www.mainswitch.eu

https://repowered.nl

https://www.sameen.nl

https://strakks.nl
https://summitengineering.nl

https://suwotec.com

