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Advies

Vergunningen
Goed en met kennis van zaken, zo regelen wij vergunnings-
aanvragen en begeleiden de procedures voor onze klanten.  
En dat scheelt u veel tijd en ergernis.

Bestekken
Met heldere bestekken krijgt u goed vergelijkbare offertes.  
Die bestekken maken wij, zodat alle bouwwerken en installaties 
perfect op elkaar afgestemd zijn.

Ontwerp & energie
Aandacht voor de grote lijnen en de kleinste details. Zo bereiken 
we met innovatieve, kostenefficiënte oplossingen rondom 
energie, water en milieu het optimale resultaat.
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Realisatie & begeleiding 
Wereldwijd begeleiden en realiseren wij bouwprojecten in de 
glastuinbouw. Zodat opgeleverd wordt wat is afgesproken, 
conform planning én budget.
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Aanbesteding
De beste prijs-kwaliteitverhouding; daar kunt u op rekenen als  
wij u ondersteunen bij de onderhandelingen voor installaties  
en bouwprojecten.  
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DLVge, brengt 
ideeën tot bloei

Uw project van A tot Z geregeld, 
of een deel ervan

Van verwarmen tot koelen en van ontwerp tot 
oplevering; DLVge is hét technisch adviesbureau 
voor de glastuinbouw met jarenlange ervaring  
en expertise. Met advies en realisatie regelen  
we het voor u, praktisch en innovatief. Of het  
nu een complex bouwwerk is, een ingewikkeld 
aanvraagtraject of een uitdagende energie-
berekening. We maken het glashelder en helpen 
uw bedrijf te groeien en bloeien, wereldwijd. 



◆	 Optimale energiestrategie

◆	 Investeringen, jaarkosten en subsidies

◆	 Energiebesparing en –optimalisatie 

◆	 Goed regelbaar en robuust

◆	 Aandacht voor duurzaamheid

Slim energiemanagement houdt de energiekosten in 

uw glastuinbouwbedrijf beheersbaar en de installatie 

efficiënt. Wij maken maatwerk van het afstemmen van 

de energiebehoefte en –opwekking en creëren zo 

een optimale energiemix voor uw bedrijf met warmte, 

koude, licht, CO2 en duurzaamheid.  

◆	 Kassenbouw, van advies tot realisatie

◆	 Scherminstallaties

◆	 Verwarming en koeling voor het juiste klimaat

◆	 Waterinstallaties

◆	 Elektrische installaties

◆	 Assimilatiebelichting

◆	 Teeltvoorzieningen 

Investeren in de toekomst vraagt om investeringen 

in uw bedrijf. Met verbouw, nieuwbouw of nieuwe 

installaties. Wat dan de beste keuze is, terugverdiend 

kan worden en ook in de toekomst verantwoord is? 

Dat antwoord geven wij u, dankzij onze jarenlange 

ervaring en expertise in de glastuinbouw.

Energie

Bouw 
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Meer informatie? 
Kijk op www.dlvge.eu

“ Glashelder advies, gedegen 
uitvoering en praktische begeleiding; 
DLVge is hét adviesbureau voor  
de glastuinbouw.”

◆	 Bouwvergunning en sloop

◆	 Melding Activiteitenbesluit & Milieuvergunning

◆	 Watervergunning 

◆	 Wijzigen bestemmingsplan

◆	 Gebiedsinrichting

◆	 Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

◆	 Groen Label Kas (GLK-regeling)

Is een vergunning wel nodig en hoe kan die het beste 

verkregen worden? Wij hebben die kennis in huis en 

regelen het voor u. Voor nieuwbouw, verbouw of de 

exploitatie van uw kas maar ook bij veranderingen in 

energiebron, wateropslag of – gebruik. Met duidelijk 

advies en praktische ondersteuning.

Vergunning & Milieu
◆	 MPS-GAP

◆	 GlobalGAP

◆	 GRASP

◆	 MPS Socially Qualified

◆	 PPM (uitgangsmateriaal)

Duurzaamheid is en blijft belangrijk. Afnemers 

eisen steeds vaker duurzaamheidscertificaten van 

hun leveranciers. Onze specialisten begeleiden en 

ontzorgen u in het voortraject zodat het behalen 

van deze certificaten nog slechts een formaliteit is. 

Denk hierbij aan  het opstellen van het handboek 

en praktische ondersteuning. Ook voor uw jaarlijkse 

interne audit bent u bij ons aan het juiste adres. 

Certificering 


