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Nederland verduurzaamt.
Dit is het moment!

Huis & Energie
Huis & Energie is de eerste grote landelijke consumentenbeurs voor duurzame energie en duurzaam wonen. De 
beurs vindt van vrijdag 12 t/m zondag 14 november 2021 plaats in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, midden in 
de Randstad. Het hart van de beurs is het levensechte Milieu Centraal Duurzaam Droomhuis waar bezoekers alle 
aspecten van duurzaam wonen live kunnen ervaren. Bij meer dan 120 stands kunnen zij nieuwe
producten ontdekken en in gratis workshops bieden onafhankelijke experts praktische kennis.

Milieu Centraal Duurzaam Droomhuis
In het midden van de beurs komt het levensechte Duurzaam Droomhuis. Het huis bevat alle producten die de
bezoekers kunnen toepassen om hun woning te verduurzamen. Van warmtepomp tot zonnepanelen, van LED-
verlichting tot inductiekookplaat. Milieu Centraal is de bewoner van het huis en voorzien de bezoekers van
onafhankelijk advies. Het Duurzaam Droomhuis wordt uitsluitend ingevuld met producten van deelnemers, onder 
goedkeuring van Milieu Centraal.

Wie zijn de bezoekers?
Via een gerichte mediacampagne en werving door onze partners krijgt Huis & Energie gegarandeerd het publiek 
dat bezig is met het verduurzamen van hun woning én hiervoor budget heeft gereserveerd. Onze hoofdpartner 
Milieu Centraal bereikt dagelijks tussen de tien- en vijftienduizend consumenten met een bovengemiddeld hoog 
inkomen. Onze hoofdsponsor Greenchoice zal de beurs actief promoten onder zijn 565.000 klanten. Samen met de 
inspanning van onze andere partners rekenen wij hierdoor op de komst van 10.000 bezoekers.

Wat voor bedrijven doen mee?
De verduurzaming van Nederland zit in de versnelling! Na de early adopters stapt nu ook de rest van Nederland
over. Wilt u uw bedrijf bij deze consumenten onder de aandacht brengen? Exposanten op Huis & Energie zijn 
fabrikant, retailer, leverancier, dienstverlener, energiebedrijf of adviseur. Het zijn duurzame koplopers die
zich richten op een koopkrachtig publiek dat geïnteresseerd is in acht specifieke beursthema’s.

De belangstelling voor verduurzaming onder consumenten is ongekend hoog. Meer dan 75% van de 
Nederlanders is geïnteresseerd in groene energie. Allemaal vragen zij zich af hoe ze hun huis kunnen 
verduurzamen. Op Huis & Energie kan uw bedrijf hen laten zien hoe ze op energie kunnen besparen en 
tegelijkertijd hun wooncomfort kunnen verhogen.

VENTILATIE
ELEKTRISCH 

VERVOER
FINANCIËN &

 SUBSIDIES
DUURZAAM 

WONEN

DUURZAAM
VERWARMEN&KOELEN

SLIMME
VERLICHTING

WONINGISOLATIEZONNE-ENERGIE



Interactief online Duurzaam Droomhuis 
Op de website van Huis & Energie staat het interactieve Duurzaam Droomhuis. Bezoekers van de website kunnen alle 
duurzame producten aan klikken om meer informatie te krijgen over dit product en ontdekken wie deze producten 
aanbieden. Als deelnemer aan de beurs heeft u de mogelijkheid om een bedrijfsprofiel en 5 producten te uploaden 
die corresponderen met het interactieve huis.

Milieu Centraal Duurzaam Droomhuis:
Een beleving.

Sedumdak
Doe het zelf

Infrarood paneel

VentilatieA+++ warmtepomp-wasdroger

A+++ koelvriescombo

Zonneboiler en collectoren

Elektrisch vervoer

Raamisolatie

Slimme meter

Laag temperatuur
verwarming

Isolatie

Isolerende voordeur

PVT

Inductiekookplaat

LED verlichting

Warmtepompen 

Zonnepanelen

(Circulair) meubilair

WTW douche



Kom in contact met ons!

Huis & Energie wordt georganiseerd door Good!, ook bekend van succesvolle vakbeurzen als Solar 
Solutions International, Duurzaam Verwarmd en LED + Elektro, en in het verleden ook van talloze grote 
publieksevenementen. Heeft u interesse in deelname of wilt u vrijblijvend informatie aanvragen? 

Good! Events & Media
+31 (0)72 - 572 97 94 tussen 09:00 uur en 17:00 uur
henriette@huisenenergie.nl
don@huisenenergie.nl

Deelnemen? Bekijk de mogelijkheden.

INTERESSE?
Bel met onsteam!

KEUZES:

WOONBOULEVARD 

DUURZAAM DROOMHUIS
DUURZAAM DROOMHUIS ONLINE

ELEKTRISCH VERVOERSPLEIN

INNOVATIESTRAAT

STAND € 145,00 per m2 - toeslagen: hoek 5%, kop 10%, eiland 15%
Easy Exposeren pakket en Mediapakket (verplicht) € 575,00
Uniforme standbouw € 45,00 per m2 of keuze voor eigen standbouw

Stand van 12m2 (3 plekken) = € 2.855
Stand van 15m2 (4 plekken) = € 3.425
Stand van 20m2 (1 plek) = € 4.375
Incl. standlocatie, moderne houten standbouw, tapijt, verlichting en frieslijst

Deelname gratis op basis van goedkeuring Milieu Centraal
Deelname inclusief voor alle deelnemers met profiel en 5 producten.

Geschikt voor alle soorten vervoer (ook hybride en waterstof)
Pré: het vervoersmiddel moet minder dan 1 jaar oud zijn
Plek kost € 995,00 (max. 6 plekken beschikbaar) 
Aankleding wordt verzorgd. Mogelijkheid eigen verkoper/adviseur

Geschikt voor start-ups met een product van minder dan 1 jaar oud 
Plek 12m2 kost = € 1015,- (max. 7 plekken beschikbaar)
Incl. standruimte, standbouw, tapijt, podiumblok, elektra en wifi

KOSTEN:

DEELNAME INCLUSIEF MARKETINGPAKKET:

 Artikel in de nieuwsbrief van Huis & Energie
 Bedrijfsprofiel en 5 eigen producten op huisenenergie.nl
 Exposure op Instagram en Facebook

PARTNERS:

Huis & Energie krijgt tevens ondersteuning vanuit Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Milieu Centraal.


