Ledenvoordelen 2017
ledencontact: Debby Burssens, debby.burssens@pixii.be, 03 500 89 94

“Wij verwelkomen u van harte op ons
kennisplatform! Heeft u ideeën of vragen?
Wilt u graag met ons samenwerken? Laat
het ons zeker weten! Onze community
is de motor, innovatie de zuurstof en
samen maken we de transitie naar een
energieneutrale wereld!”
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Lidmaatschapsbijdrage
“Leden betalen lidgeld en bouwen zo mee aan ons Kennisplatform. In ruil
kan je een beroep doen op alle voordelen die hieronder staan opgesomd”
Bedrijven

Lidgeld

Bedrijfsomzet < 500.000 euro

385 euro excl. BTW

Bedrijfsomzet > 500.000 euro en < 12.500.000 euro

770 euro excl. BTW

Bedrijfsomzet > 12.500.000 euro en < 25.000.000 euro

1.540 euro excl. BTW

Bedrijfsomzet > 25.000.000 euro

3.080 euro excl. BTW

Kennisinstellingen en overheden

Lidgeld

kennisinstelling (school, universiteit ...)

200 euro excl. BTW

overheden: aantal inwoners < 30.000

200 euro excl. BTW

overheden: 30.000 < aantal inwoners ≤ 100.000

450 euro excl. BTW

overheden: aantal inwoners > 100.000

800 euro excl. BTW

Een lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar (van 1 januari t.e.m. 31 december)

Lidmaatschaps voordelen
Jouw nieuws op onze w ebsite
Profiteer van dit ledenvoordeel en maak er een echte promotietool van! Naast jouw eigen bedrijfspagina, toon je
voorbeeldprojecten, nieuws, events en vacatures. Enkel leden mogen inhoud publiceren. We selecteren elke drie weken
ledenprojecten en –nieuws die we gratis via onze nieuwsbrief delen (14.000 professionelen en particulieren).

15 % korting op Ec owonen tijdens de Biolicious beurs
Ecowonen heeft plaats van zaterdag 30 september tot en met zondag 1 oktober in Antwerp expo. Omdat jouw bedrijf lid is
van Pixii krijg je 15% korting op je stand (naakte oppervlakte of standaardstand). Wij werken mee aan het inhoudelijke
programma van Ecowonen, geven (ver)bouwadvies via lezingen en onze Adviescorner en zetten onze communicatiekanalen
wagenwijd open om er voor onze leden een geslaagde beurs van te maken.

Expert day
Kennis tot op het bot. Noteer donderdag 15 juni 2017 voor de Expert day rond ‘HVAC en renovatie’ en donderdag 14
december 2017 (thema n.t.b.). Enkel leden krijgen 20% korting op deelname en partnerships.
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2 x per j aar exclusi ef voor leden: Adviescommissie met bedrijfs- of werfbez oek
Noteer maandag 19 juni (bij Foamglas in Tessenderlo) en 18 december 2017 in je agenda voor deze uitgelezen kans om
kennis op te doen en te netwerken op een unieke locatie, enkel toegankelijk voor leden! Catering, kennis en bezoek
worden gratis aangeboden.

Oplei dingen
Leden krijgen steeds 20% korting op al onze opleidingen en studiedagen. Op onze website vind je het volledige aanbod. Als
een incompanyopleiding je interessanter lijkt, dan horen we dat graag en werken we dat uit op maat.

Advies – Pixii zorgt voor exter ne R&D
Wil jij jouw product of dienst klaarstomen voor de toekomst? Wij leveren Advies op maat en Ondersteuning bij jouw
technologische innovatie. Onze expertise focust op energiezuinig renoveren, EPB-aanvaarde bouwknopen, performante
luchtdichtheid, ventilatie, verwarming en koeling en nul-energie of nul-op-de-meter. Leden krijgen 20% korting.

Trajectbeg eleidi ng, certificatie en wijkrenovatie
Vanaf de projectdefinitie tot de nazorgfase ondersteunt Pixii bouwheren, opdrachtnemers en opdrachtgevers bij bouw en
renovatie. Of dit nu over een woning, een tertiair project of een wijkrenovatie gaat. Certificatie is de kroon op het werk.

Axii Renovatieplanner
Enkel leden krijgen 20% korting op de bèta-versie en opleiding voor deze gebruiksvriendelijke tool die de begeleiding bij
renovaties van woningen en appartementen heel wat vereenvoudigt en resulteert in een realistisch gefaseerd masterplan
dat de stappen, tijdsbesteding, energie- en CO2-reductie en kosteninschatting toont. Gebruikers van de bèta-versie
engageren zich voor een stakeholdertraject. Eenmaal de webtool gelanceerd, schakelen zij kosteloos over op de versie 1.0.

NZEB Symposium - Passive and Beyond
Dit symposium in oktober is een ideaal moment om op de hoogte te blijven van de meest innovatieve ontwikkelingen en
contacten te leggen met prominenten. Meer info vind je op www.nzeb.be, evenals de innovatie-award de 'Slimme GEIT' en
onze Symposiumboeken. Leden krijgen 20% korting op deelname en partnerships.

Business Zoo, Architectuurcafé, werfbez oek
Pixii organiseert events zoals een workshop over samenwerken met een Business Model Canvas (Business Zoo), een
Architectuurcafé, werfbezoek … aan 20% korting voor leden.

Kennisverspr eiding
Doorheen het jaar bezorgen wij onze leden kennis opgebouwd uit onze samenwerkingsverbanden en Europese
onderzoeksprojecten. Dat doen we via mailings, nieuwsbrieven, cursussen, workshops, evenementen ...
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Treed toe als stemg erechtigd lid en tot de Raad Van B estuur
Ga mee rond de tafel zitten. Geëngageerde leden kunnen zichzelf voordragen als stemgerechtigd lid (na deelname aan één
Ledenevent) en ook voor de Raad van Bestuur van Pixii (na deelname aan twee Ledenevents).

Deel actief jouw kennis via ons platform
Doorheen het jaren contacteren we onze leden om mee aan de kar te trekken. Dat doen we via diverse werkgroepen – in
2017 staan er twee werkgroepen certificatie op de agenda – maar ook bv. via onze perswerking.

Ster k netwerk en vertegenw oor diging
Via Pixii maak je deel uit van een sterk netwerk dat voluit gaat voor energieneutraal bouwen. Pixii vertegenwoordigt zijn
leden voor sectorgerelateerde thema’s via stakeholdersoverleg en in meerdere overlegorganen. Denk daarbij aan: Vlaamse
Energiecluster – Pixii is één van de acht oprichtende partners – Vlaams Energieagentschap (VEA), Renovatiepact van de
Vlaamse overheid, coalitie Energy Saving Pioneers (ESP), overlegplatform voor lokale besturen Gemeente voor de
Toekomst, De Schoolbouwformule, Technische Specificaties (STS), Erfgoedenergieloket, ie-net, Alliance EnvironnementEmploi, Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK), Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Belgian Construction Certification
Association (BCCA), Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Betrouwbare energieprestaties
van woningen (BEP2020), Thermografie als graadmeter van de gebouwschil, onderzoeksinstelling zoals de UGent, KU
Leuven, HOGent, Artevelde Hogeschool, Odisse (...). Via onze partnerships volgen we ook Europees de trends op de voet.

“Wij heten u en uw collega’s van harte welkom en brengen u graag in contact
met de crème de la crème van de energieneutrale bouwwereld!”
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