Praktische informatie ontlening CBCI Expo
Inhoud
De bouw is een grootverbruiker van materialen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de
totale CO2‐uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar
tijdens de levenscyclus. En zijn ze ook niet gemaakt van hernieuwbare, bio‐based materialen. Dit
komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen, wat
hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar een bio‐
based, circulaire bouw is noodzakelijk.
Het project Circular Bio‐based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we grondstoffen in de
bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2‐uitstoot te verminderen. Niet alleen in de
bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een
circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en bio‐based bouwen ontwikkeld, die
de basis vormt voor de bouwsector.
Kom te weten hoe je tot een integrale aanpak komt, welke bio‐based materialen getest en
daadwerkelijk gebruikt zijn in dit project, hoe twee real‐life bouwprojecten of living labs tot stand
kwamen en welke lessen we hieruit leerden.
Wens je de expo te ontlenen? Dien je aanvraag in via dit online formulier:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2OXMNUJ8uU2J6RPR6jQDh19H‐
f96AzFAvI3JYg8RqKZUNzVLTUgwREVRMFUzODdWVVZGUVJUUVJNVy4u

Afmetingen en gewicht
Gemonteerd
Panelen
Hoogte (cm): 200
Breedte (cm): 215
Diepte (cm: 50

Rolmeubel
Hoogte (cm): 80
Breedte (cm): 50

Gedemonteerd
Voor het transport wordt de expo gedemonteerd en verpakt in stevige op maat gemaakte
draagtassen.
Inhoud
Paneel links
Paneel rechts
Middenpaneel
Poten
Rolmeubel part 1
Rolmeubel part 2
Rolmeubel part 3
Toebehoren

Lengte (cm)

60

Breedte (cm)
80
80
45
50
50
50
50
42

Hoogte (cm)
140
140
140
91
16
28
39
30

Gewicht (kg)
12
12
9
18
9
12
18
9

Prijs
De ontlening van de expo is volledig gratis. De transportkosten zijn voor rekening van de ontlener. De
expo past in de koffer van een middelgrote auto mits het platleggen van de achterbank.

Afspraken





Een handleiding voor de montage en demontage wordt digitaal bezorgd bij ontlening. Reken
op een halfuur voor het monteren of demonteren van de expo en minstens twee personen.
We rekenen erop dat de ontlener de expo behandelt als een goede huisvader. Indien de expo
niet in dezelfde staat wordt terugbezorgd als bij ophaling kunnen er kosten worden
aangerekend.
De expo is ontwikkeld in het kader van het Interreg 2 Zeeën project CBCI. We registeren het
aantal bezoekers en de bereikte doelgroepen en rapporteren dit aan het Interreg
secretariaat. We vragen jullie om alle bezoekers te registreren via deze online formulieren:
o Voor groepen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2OXMNUJ8uU2J6RPR6jQDh1
9H‐f96AzFAvI3JYg8RqKZUMzhHQ1pHQzJPWjdEQlQ0UlJQSEJKSUZCUC4u
o Voor individuele bezoekers:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2OXMNUJ8uU2J6RPR6jQDh5
CXO8NxzFRIpFxBMXxegM1UQlRQM0E4OUFONkFMVjExS05YN1RDM1RMRSQlQCN0P
Wcu

