
In alle fases van de renovatie (design-, bouw- en 
gebruikersfase) krijg je de informatie die je nodig 
hebt. Met de gamificatie functies verlies je nooit de 
voortgang van jouw renovatie uit het oog. Je blijft 
altijd op de hoogte. Je stelt eenvoudig je vragen of 
plaatst achteraf je review. TripleA-reno maakt NOM 
(Nul op de Meter) renovaties (deep renovations) 
aantrekkelijk!   

Europa renoveren voor zijn 
inwoners
TripleA-reno is een door de EU gefinancierd project. 
Voortbouwend op resultaten van eerdere Europese 
projecten focust TripleA-reno op wat consumenten en 
aanbieders nodig hebben. Wij maken het NOM 
renoveren voor alle partijen aantrekkelijker, 
acceptabeler en betaalbaar!
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Aantrekkelijk

Tijdens de ontwikkeling van het TripleA-reno platform 
houden we rekening met jouw wensen. Samen met 
jou maken we NOM renovaties gemakkelijk te 
begrijpen en te overzien. Samen met verschillende 
groepen consumenten testen we de gamificatie 
functies. We zorgen voor een constante 
communicatiestroom tussen consumenten en de 
ontwikkelaars, zodat de TripleA-reno functies ook 
echt van jou zijn! TripleA-reno maakt NOM 
renovaties acceptabel voor iedereen!

Acceptabel

NOM renovaties kunnen ook betaalbaar zijn. 
TripleA-reno draagt daar graag aan bij. We zorgen 
ervoor dat jij de juiste beslissingen kunt nemen tijdens 
het renovatieproces. We reiken jou de juiste tools 
aan, zodat jij de beste beslissingen kunt nemen. 
Daarnaast zorgen we voor kostenbesparingen door 
jou centraal te stellen. TripleA-reno maakt NOM 
renovaties betaalbaar!

Betaalbaar

Disclaimer: Dit project heeft financiering ontcangen van het Horizon 2020 
onderzoek en innovatie programma van de Europese Unie onder het 
subsidieovereenkomstnummer 784972. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor 
het gebruik van informatie uit dit document, wat slechts het standpunt van de 
auteurs weergeeft.
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Wij willen de prestaties van NOM renovaties 
verhogen door een verbeterde kwaliteitscontrole. Een 
kwaliteitscontroleur kan de kwaliteit van de renovatie 
real time bekijken en waar nodig laten optimaliseren.

Wij helpen jou meer inzicht te krijgen in het renoveren 
en ondersteunen je ook bij het maken van de juiste 
keuzes. We maken gebruik van bewezen technieken 
waarbij de eindgebruiker centraal staat. Samen 
maken we renovaties aantrekkelijk, acceptabel en 
betaalbaar.

Doelen
Je krijgt van ons aantrekkelijke, begrijpelijke en 
gepersonaliseerde informatie. Hiermee volg jij 
het gehele renovatie proces en maak je de juiste 
beslissingen op het juiste moment.

Wij willen natuurlijk graag alle voordelen van 
TripleA-reno laten zien. Daarom zullen wij onze 
oplossing gaan demonstreren.

Vervolgens willen we alle resultaten verder 
uitrollen op een bredere Europese schaal bij alle 
belangengroepen en overkoepelende organisaties 
die bij TripleA-reno betrokken zijn.

We bouwen voort op resultaten van verschillende 
relevante Europese onderzoeksprojecten. Zo maken 
wij gebruik van veel kennis die al aanwezig is. We 
richten ons op het bereiken van aantrekkelijke, 
acceptabele en betaalbare NOM renovaties.


