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Duurzaam Gebouwd organiseert jaarlijks Building Holland, 
hét integrale event voor de bouw- en vastgoedsector.
Dit jaar zorgt Appartement & Eigenaar met een eigen pavil-
joen op deze beurs ervoor dat ook de VvE markt bediend zal 
worden.
In geen vergelijkbare branche kan een bedrag van zeven 
miljard euro per jaar aan faalkosten gereduceerd worden. 
Tegelijk is dit een sector die écht een slag kan slaan als het 
gaat om CO2-reductie. 
De voorwaarde om aan deze eisen te kunnen voldoen is 
kennis en netwerk delen, van elkaar leren en in de gehele 
keten van de bouw beter gaan samenwerken.

BUILDING HOLLAND

Het doel van Building Holland is het stimuleren van 
verbinding in de hele keten zodat er kwalitatieve, duurzame, 
slimme en efficiënte gebouwen worden (her)ontwikkeld. 
Ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, adviseurs, 
ingenieurs, architecten, aannemers en de overheid ontmoeten 
elkaar om ideeën en visies te delen en samenwerkingen aan 
te gaan. Beursorganisator Duurzaam Gebouwd weet met haar 
kennis en unieke netwerk van professionals als geen ander 
welke vraagstukken er leven in de sector. 

De partners van Building Holland zijn innovatieve 
koplopers die dit integrale samenwerken hoog op hun 
agenda hebben staan en duurzaam bouwen als 
onomkeerbare ontwikkeling beschouwen. 
Kom als partner van Building Holland in contact met uw 
branchegenoten op de netwerkstands, doe inspiratie op 
tijdens interessante seminars en keynotes van 
toonaangevende sprekers en toon uw innovatieve 
concept of product aan bezoekers in één van de zes 
Concept Area’s.

De volgende editie staat gepland van 
22 tot en met 24 maart 2016 in RAI Amsterdam. 
Bouwt u tijdens Building Holland met ons mee aan een 
toekomstbestendige sector?

We hebben het gehad, we kijken weer vooruit. 
Woningbouw is weer aan het vliegen. In Amsterdam zijn 
de huizenprijzen alweer terug op het niveau van voor de 
crisis. Samen vanuit alle disciplines in de keten moeten 
we dichter op de vraag kruipen en slimmer en duurzamer 
schakelen. Building Holland biedt het ideale klimaat 
hiervoor.”
Wienke Bodewes, Voorzitter NEPROM

“Wij zien Building Holland als hét platform om in contact 
te komen met andere partijen uit de bouw. De bouw van 
de toekomst bereik je niet vanachter je bureau. Daarvoor 
moeten we samenwerken. En vooral met elkaar aan de 
slag.”
Ben Pol, Manager business development bij ABB

“Alle gesprekken die ik heb gevoerd, waren inhoudelijk. 
Daarnaast heb ik bijna alleen maar nieuwe contacten 
opgedaan. En de mensen die ik heb gesproken, kwamen uit 
alle schakels van de bouw- en vastgoedsector. 
Ook dat is een groot voordeel van Building Holland.” 
Babette van Loon, Operationeel directeur Alklima

“Building Holland is bij uitstek de gelegenheid om  
innovatie en samenwerking te laten zien en te delen met de 
markt. Het hoge niveau van bezoekers, en het i nhoudelijke 
programma maakt Building Holland een hele voor de hand 
liggende plek voor ons om 
aanwezig te zijn. Hier kan drie dagen lang gepraat worden 
met gelijk gestemden over de meest recente ontwikkelingen 
in de bouw “
Leon van Maurik, Marketing manager Kingspan Insulation

Tijdens de vernieuwde Building Holland experience 
komen vraag en aanbod letterlijk onder één dak samen 
met  innovaties, technologie, kennis, ontmoetingen en 
toekomstbestendige oplossingen.



43.2%  (totaal)

Projectontwikkelaar  9.6%

Gebouweigenaar  9.4%

Gebouwbeheerder  7%

Overheid    4%

Overige    4.8%

Architect    13.5%

Ingenieur    4.9%

Adviseur    2.9%

Constructeur   1.1%

Overige    14.6%

Ontwerp & advies: 37%  (totaal)

Bouwbedrijf / aannemer 10.9%

Overige    0.7%

19.5% (totaal)

Bezoekers Building Holland 2014

project ontwikkelaar               9.6%

gebouw eigenaar                    9.4%

woningbouwcorporatie     8.2%

gebouwbeheerder         7%

overheid           4%

overige      4.8%

Ontwerp en advies: 37% totaal

architect                            13.5%

ingenieur                              4.9%

adviseur      2.9%

constructeur                              1.1%

overige    14.6%

Bouw en installatie: 19% totaal

Bouwbedrijf                            10.9%

installatiebedrijf                      7.4%

overige      0.7%

initiatiefnemers en opdrachtgevers: 43.2% totaal
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TERUGBLIK 2015
Met het thema (Re)Building the Future stond Building Holland in het teken van het dichter bij elkaar brengen van 
partijen om samen ‘Het Nieuwe Bouwen’ naar een hoger niveau te tillen. Van de beslissers die aanwezig waren gaf 90% 
aan weer kansen in de bouw te zien. Bijna tweederde van de bezoekers verwacht komend jaar zelfs een marktgroei van 
2% of meer. Volgens de bezoekers liggen de kansen voor de bouw- en vastgoedsector met name in transformatie en 
renovatie.  In de top 3 staan verder als kansen genoemd: 
‘ketenbreed samenwerken’ en ‘levensloopbestendige gebouwen’.

Er waren maar liefst drie podia met interessante sprekers als Stefan van Uffelen, Andy van den Dobbelsteen en Daan 
Roosegaarde. Op diverse stands vonden expertlunches plaats en partners toonden gezamenlijk innovaties aan de markt 
op de innovatiepaviljoens. Op ons YouTube kanaal ‘Building Holland’ vindt u sfeerimpressies en de Building Holland 
Talks van afgelopen jaar.

Naast groei in kansen voor de sector was er ook een 
sterke groei in bezoekers van maar liefst 24% ten 
opzichte van het jaar ervoor. Bezoekers van Building 
Holland zijn voornamelijk actief op strategisch en/of 
tactisch niveau, bijna 60% van de bezoekers is directie 
of beslisser. Velen van hen waren uitgenodigd voor het 
exclusieve Green Tie Gala, wat op de tweede dag van 
Building Holland plaatsvond, dit was in een paar dagen 
volledig volgeboekt.

Hoogtepunt van het gala was de uitreiking van de 
prestigieuze ‘Duurzame 50 Vastgoed NL’ prijs.
Deze jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Duurzaam 
Gebouwd en Dutch Green Building Council. Jan Willem 
van de Groep won deze prijs en werd gehuldigd als 
meest invloedrijke duurzame persoon in 
de bouw- en vastgoedsector in Nederland op dat 
moment.
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BUILDING HOLLAND 2016
Tijdens Building Holland 2016 zal voor het eerst de complete vastgoedbranche aanwezig zijn. Door de samenwerking 
met Appartement & Eigenaar zal de VvE-markt volledig worden bediend op een speciaal VvE Paviljoen.

Wij zullen er dan ook voor zorgen dat uw doelgroep, onze lezers, aanwezig zijn. Zo heeft u een unieke mogelijkheid 
direct in contact te komen met uw potentiële klanten.

Deze samenwerking zal dan ook een nieuwe dimensie aan de beurs geven.

Het VvE paviljoen zal zorgen voor een complete samenwerking tussen standhouders 
en zal door zijn standindeling en voorzieningen zorgen voor een absoluut VIP gevoel 
bij uw relaties.

Om de bezoekers van Building Holland te inspireren en te informeren zijn er diverse keynotes, marketvisions, 
workshops en round tables bij te wonen tijdens het event. 
Er zijn drie podia verdeeld over de beursvloer met elk een eigen programma waar bezoekers kennis en 
inspiratie kunnen opdoen.
In 2015 was onder andere de keynote van Daan Roosegaarde een enorme publiekstrekker en ook voor 2016 
zijn de programma's veelbelovend.
Naast interessante sprekers biedt Building Holland ook podium aan diverse side events. 
Denk hierbij aan onder andere de prijsuitreiking van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards op dinsdag 
22 maart. Een dag later vindt het Green Buildings Congres plaats van 
Corporate Facility Partners met het thema: ‘Nederland als Duurzame Delta van Europa’. ’s Avonds volgt het 
Green Tie Gala met de prijsuitreiking van de Duurzame 50 Vastgoed NL voor de meest invloedrijke duurzame 
persoon in de bouw- en vastgoedsector in Nederland op dat moment. 
Houdt www.appartementeneigenaar.nl en www.BuildingHolland.nl in de gaten voor alle side events.

PROGRAMMA
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A&E VVE PAVILJOEN
Het  paviljoen biedt u de mogelijkheid om 
gemakkelijk en doelgericht uw concept te 
presenteren aan uw  (potentiële) opdrachtgevers. 
Op het paviljoen krijgt u een eigen TableTop waar u 
zich kunt presenteren. Heeft u meer ruimte nodig, 
dan kunt u, tegen een kleine meerprijs, een plek 
reserveren in onze naastgelegen Concept Area.
De inrichting van uw TableTop standplaats 
evenals koffie, thee, water en een lunch wordt voor 
u verzorgd.
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Stand en toegangskaarten
• TableTop standplaats van 4m² in het paviljoen met gedeelde 
ontvangst-/presentatieruimte, 
inclusief meubilair, visual, elektra, vloerbedekking en 
koffie/thee/water/lunch op de stand.

• Toegang voor 10 bezoekers per dag met unieke VIP uitnodigingscode, 
gratis garderobe en gebruik NS-deal. 
(voor € 9,- retour vanuit heel Nederland)
• Dagelijks gratis toegang voor 1 persoon standbemanning, 
inclusief parkeerplaats.

Marketingpakket t.w.v. € 1.000,-*
• Vermelding van uw logo en bedrijfsprofiel op www.BuildingHolland.nl.

Prijs: € 6.500,-*
Prijs A&E Duurzaam Partner: € 5.495,-*
Meerprijs A&E Concept Area vanaf: € 500,-*



PLATTEGROND
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CONCEPT AREA’S

PODIA: GAIA, NEXUS EN CREATIO

INNOVATIE PAVILJOENS

LEGENDA



(RE)BUILDING THE FUTURE - 22 T/M 24 MAART 2016 - RAI AMSTERDAM



Ondergetekende, rechtsgeldig onderstaande firma vertegenwoordigende, verklaart onder de 
bepalingen, omschreven in de voor de Expositie geldende ‘Specifieke Voorwaarden’ evenals in de bijbehorende 
‘Algemene Beursvoorwaarden RAI Exhibitions’, evenals de leveringsvoorwaarden van DGB BV met welke voorwaarden hij/zij hier 
uitdrukkelijk akkoord gaat, te willen deelnemen aan Building Holland 2016.

INSCHRIJFFORMULIER
Ik neem deel aan Building Holland 2016 met het pakket:

                    

Meerprijs      

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, graag aankruisen wat van toepassing is.

Beurs-verantwoordelijke / Coördinator 

Naam:  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail: 

Communicatiemanager

Naam:  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:   

Partnergegevens

Organisatie: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats:  

Telefoon : 

Website : 

Factuurgegevens

Organisatienaam:    

Factuuradres:  

Postcode:  

Plaats:  

Inkoopnummer/PO-nummer:       

BTW-nummer:   

KvK-nummer: 

E-mailadres t.b.v. factuur:      

Handtekening:Rechtsgeldig vertegenwoordiger:

De heer / Mevrouw:  

Plaats:   Datum:    
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SCAN DIT FORMULIER NAAR INFO@APPARTEMENTENEINGENAAR.NL
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Building Holland is een product van Duurzaam Gebouwd, deze brochure is een uitgave van DGB BV en Wonen-Media.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze brochure op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. 
Alle voorwaarden en prijzen in deze brochure gelden onder voorbe- houd van wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten. 
Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.
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RAI Amsterdam 
Europaplein 22 
1078 GZ Amsterdam

COLOFON

Appartement en Eigenaar
Rijksstraatwe g 27

1969 LB Heemskerk
(0)251 20 74 00




