
KIEN Technodag: Slim aansluiten van Elektrisch Vervoer, 
Crowdfunding en meer 
Interactieve Technodag in het teken van kennisdeling en netwerken 

 

 
Graag nodigen wij u uit voor de KIEN Technodag op woensdag 20 april bij Locatie78 in 
Bunnik. Tijdens deze interactieve bijeenkomst kunt u deelnemen aan verschillende lezingen 
en workshops en heeft u de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere 
professionals.  

De 20e praten we u graag bij over Elektrisch Vervoer. In het voorjaar van 2012 organiseerden 
we al een aantal themamiddagen over dit onderwerp, maar de tijd heeft natuurlijk niet stil 
gestaan. We gaan in op de huidige stand van zaken en de mogelijkheden voor het slim 
opladen van elektrische voertuigen. Ook laten we netbeheerders aan het woord over de 
manier waarop zij dit onderwerp toepassen in diverse proeftuinen. Wat betekent dit voor u 
als installateur? Daarnaast laat ChargePark zien hoe zij hun droom verwezenlijken met 
behulp van crowdfunding. Misschien kunt u uw project ook op die manier financieren? 

De onderwerpen zullen aan bod komen in 4 sessies. U kunt kosteloos aan alle sessies 
deelnemen. Natuurlijk staat het u ook vrij om zelf een selectie te maken uit de onderwerpen. 
Ook dit keer zal er weer koffie en thee voor u klaarstaan in de pauze. Tussen het derde en 
het vierde blok kunt u kosteloos gebruikmaken van een dinerbuffet en indien u deelneemt 
aan het eerste blok, kunt u bij binnenkomst een broodje eten. In maart ontvangt u de 
officiële uitnodiging. Vanaf dan is het mogelijk om te registreren voor de KIEN Technodag. 

Houd onze website in de gaten en volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van al het 
nieuws rondom het programma van de technodag.  

Datum: 20 april 
Tijd: 12:30 – 20:30 uur 
Locatie: Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, Bunnik. 
Kosten: Er zijn voor u als deelnemer geen kosten verbonden aan deze KIEN Technodag.  

Op 23 juni vindt de volgende KIEN technodag plaats. Heeft u deze al in uw agenda staan? 

Wilt u geen uitnodigingen van Stichting KIEN meer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar 
info@stichtingkien.nl 

http://www.stichtingkien.nl/
https://twitter.com/StichtingKIEN
mailto:info@stichtingkien.nl

