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  DOCTS Simplified Energy 

Consulting  

is een onafhankelijk en zelfstandig 

ingenieursbureau dat gespecialiseerd 

is in energie en duurzaamheid. 

Het Nederlandse “Klimaatakkoord” en 

de Europese “Green Deal” laten er geen 

twijfel over bestaan:                                  

Er moet en zal verduurzaamd worden. 

Het doel van beide akkoorden is dat alle 

landen van de Europese Unie uiterlijk in 

2050 volledig CO2 – en klimaatneutraal 

zijn. 

Nederland moet daarbij het gidsland 

worden van Europa en de rest van de 

wereld en uw gemeente wil uiteraard de 

groenste gemeente van Nederland 

worden. 

Nog afgezien van de enorme kosten en 

de verdeling daarvan, zullen de 

inspanningen om dit doel te bereiken 

gigantisch zijn. 

“Wat betekent deze verduurzaming 

voor mij, of mijn bedrijf?”, zult u zich 

ongetwijfeld afvragen en uiteraard: 

“Wat moet ik doen, wat gaat dit kosten 

en waar moet ik beginnen?” 
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  De DOCTS SEC werkwijze: 

Begint u met het binnenhalen van 

informatie en offertes? 

Vraag een warmtepomp-leverancier wat 

de beste benadering is en hij zal vrijwel 

zeker zeggen: “Investeren in een 

warmtepomp”. 

Dan is het goed om een onafhankelijk, 

deskundig en kritisch bureau als 

DOCTS SEC te vragen om uw 

specifieke situatie te inventariseren en 

analyseren en, op basis van de 

resultaten, een goed onderbouwd, 

deskundig en vrijblijvend advies uit te 

brengen. Wij stellen een verantwoord 

stappenplan op dat rekening houdt met 

uw persoonlijke toekomstplannen, 

mogelijkheden, eisen en wensen. 

De complexe materie wordt op een 

eenvoudige manier aan u 

gepresenteerd en, indien gewenst, zal 

een eventueel vervolgproject op 

vakkundige wijze worden begeleid. 
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  DOCTS SEC werkt voor de 

volgende doelgroepen: 

- Bedrijven 

- Overheidsinstellingen 

- Machinefabrieken 

- Productiebedrijven 

- Kantoren 

- Hotels 

- VvE’s 

- Bestaande bouw 

- Nieuwbouw 

- Woningcorporaties 

- Ziekenhuizen 

- Zorginstellingen 

- Particulieren 

  DOCTS SEC levert de volgende          

diensten: 

- Inventarisatie van de 

energiebehoefte en de staat van 

uw gebouw/woning 

- Warmte-technische metingen 

- Warmtetransmissie 

berekeningen  

- Verantwoorde adviezen voor het 

zinvol verduurzamen van uw 

gebouw/woning 

- Een onafhankelijke, goed 

onderbouwde “second opinion” 

- Projectbegeleiding 
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   DOCTS SEC is een activiteit van   

D&TS BV 

Bezoek- en postadres:   

D&TS BV 

Parlevinkerweg 1 E2 

5928 NV Venlo 

Tel.:  06 22668904 

E-mail adres: info@docts.com 

Website: www.docts.com 

KvK nr: 12031142 

IBAN:  NL46 RABO 0150 5935 70

  (t.n.v. D&TS BV) 

BIC:  RABONL2U 

BTW/VAT nr: NL809744624B01 

Lid van:  www.tvvl.nl 
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