Finitouch • Amersfoort

Zonnepanelen,
windturbines en
extra isolatie

Uitbreiding
Finitouch
100% energieneutraal
Opdrachtgever
Finitouch Interieurbouw BV, Amersfoort

Hoofdaannemer
ServicebouwPlus, Nieuwkuijk

Architect
ServicebouwPlus, Nieuwkuijk

Totaal Installateur
Meddens & van Ree Installatietechniek,
Nijkerk
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E-Installaties
Van Dunschoten Elektrotechniek,
Nijkerk

Tekst: Ton van de Laar

De uitbreiding sluit naadloos
aan op het reeds bestaande
pand van Finitouch.

Mede dankzij het hout op de
voorgevel heeft het gebouw
een duurzame uitstraling.

ServicebouwPlus uit Nieuwkuijk,
deel uitmakend van het Cluster
Bedrijfshuisvesting van Janssen de
Jong Groep, is al jaren een vertrouwde
partner van Finitouch Interieurbouw
BV uit Amersfoort. ServicebouwPlus
verzorgt niet alleen het onderhoud
van het bedrijfspand, maar de
twee bedrijven voeren ook samen
projecten uit. Momenteel realiseert
ServicebouwPlus een flinke uitbreiding
van het onderkomen van Finitouch.

Paulien Frehé is Commercieel Manager
bij ServicebouwPlus. Zij vertelt hoe de
vork in de steel zit: “Ron Krijnen, de
eigenaar van het in 1988 opgerichte
Finitouch, zocht in 2006 een groter pand
voor zijn groeiende bedrijf. Hij kwam uit
bij het pand op bedrijventerrein De Hoef
in Amersfoort, dat gebouwd was door
ons zusterbedrijf Remco Ruimtebouw. Zo
kwamen wij in beeld om het onderhoud,
de reparaties en verbouwingen van het
pand te verzorgen. In 2012 vond er al een
complete renovatie van het bestaande
pand plaats waarbij de gevels en roldeuren aangepast werden en nu is er dus de
uitbreiding.”
Duurzaam en geheel energieneutraal
Met de uitbreiding verdubbelt het vloeroppervlak van het pand. Op de eerste
verdieping komt een experiencecenter,
waar Finitouch haar klanten laat zien
welke mogelijkheden het bedrijf te
bieden heeft. Mogelijkheden die vooral
duurzaamheid zullen uitstralen, want
Finitouch gaat er prat op dat het 100 %
energieneutraal is. 3.000 m2 aan zonnepanelen en vijf windturbines zorgen
ervoor dat het bedrijf nu al geheel in de
eigen energiebehoefte voorziet en zelfs
stroom terug levert aan het net. Vanzelfsprekend wordt ook de uitbreiding door

ServicebouwPlus duurzaam uitgevoerd.
Het dak wordt vol gelegd met zonnepanelen en er komen windturbines
bij. Bovendien wordt het geheel extra
geïsoleerd. Frehé: “Samen met Finitouch
hebben we een uitbreiding ontwikkeld,
die ervoor zorgt dat het pand straks zelfs
geheel gasloos is. Daarnaast willen we
het gebouw ook een duurzame uitstraling geven door bijvoorbeeld veel hout in
de voorgevel toe te passen.”

Compleet en vertrouwd
Het motto van ServicebouwPlus is ‘Compleet en vertrouwd’ en dat geldt ook voor
de samenwerking met Finitouch volgens
Frehé: “Onze relatie met Finitouch gaat
al zoveel jaren terug, die mogen we
zeker vertrouwd noemen. En compleet
is onze dienstverlening: Van onderhoud
en reparaties tot de uitbreiding die nu
plaatsvindt. De klant staat bij ons voorop
en die bedrijfsfilosofie heeft Finitouch
ook. Het is dus niet vreemd dat het zo
goed klikt, ook in onze samenwerking bij
projecten voor derden.”
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Verduurzaming complete installatie
De Nijkerkse bedrijven Meddens & Van Ree Installatietechniek BV en Van Dunschoten Elektrotechniek verzorgden samen de W- en E-installaties voor de uitbreiding van Finitouch. Toeval is dat niet: Finitouch is een vaste
klant van beide installateurs.
Volgens Ryjan van Ree, mede-eigenaar van Meddens & Van Ree, passen de drie bedrijven goed bij elkaar.
“Met Van Dunschoten trekken we al jaren samen op, een samenwerking die perfect verloopt en ook voor
opdrachtgevers veel voordelen biedt, zoals een goede onderlinge afstemming. En de wens van Finitouch om
honderd procent energieneutraal te zijn past uitstekend bij onze gezamenlijke ambitie om steeds duurzamere
installaties te leveren.”
Een schoolvoorbeeld
De uitbreiding van het bedrijfspand was voor Finitouch aanleiding om de installaties van het gehele pand aan te
pakken en te verduurzamen. Meddens & Van Ree en Van Dunschoten verzorgen ook die verduurzaming. Gasheaters en een gasgestookte luchtverwarmingsketel worden weggehaald en vervangen door gasloze alternatieven,
zoals elektrische heaters en warmtepompen. De benodigde elektriciteit daarvoor wordt opgewekt door zonnepanelen en een vijftal windturbines. Van Ree ziet het project als een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten:
Vroege betrokkenheid, goede samenwerking, uitstekend overleg en een prettige onderlinge sfeer.
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