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Botru gaan voor een duurzaam
partnershi p, reeds z0jaar
Weinig mooie liedjes duren lang, en vele
huwelijken stranden lang vooraleer een gouden
bruiloft kan worden gevíerd.
Het BlS-initiatief, waarin CIB een cruciale rol
speelt, viert dit jaar zijn2O-jarig bestaan. Een
reden te over om er een feesteditie van te
maken!
HooÍdthema dit jaar is het zo belangrijke
thema ENERGIE en het zuinig daarmee om-
springen. Wíe had dit20 jaar geleden kunnen
voorspellen? De wetgeving wijzigt, en voor elk
pand dat wordt verhuurd en verkocht, wordt
een energieprestatiecertifi caat verplicht. Wie
zal u de droge wetteksten en de regelgevingen
daarover hapklaar overbrengen? En wie zal
u wegwijs maken in elektriciteitskeuringen,
isolatienormen voor geluid, het postinterventie-
dossier, bodemattesten, en zoveel meer. Het is
tegenwoordig geen sinecure om met vastgoed
om te gaan. Elke ontbrekende alinea in een
koop- maar ook in een huurovereenkomst kan
door de andere partij ingeroepen worden als
het hem past.
En dan zijn er nog de nieuwste tendensen
zoals levenslang wonen, duurzaam bouwen,
beredeneerd investeren in vastgoed..,
ClB, de Confederatie lmmobil iënBeroepen,
staat voor ernstig makelen en dus voor het
behartigen van uw belangen, voor een goed
beheer van uw onroerend goed, voor het reali-
seren van uw (nieuwbouw-)droom en - last but
not least- voor advies.
Meer en meer worden 'dienstverlening',
'service' en 'informatie' de kernwoorden van
de activiteiten van de vastgoedmakelaar. Of
hij zich nu specialiseert in huren, kopen of be-
heren van onroerend goed, hij is verplicht zich
regelmatig bij te scholen om u beter te dienen.

En om u te informeren, over het commerciële
neen. .  .
Wonen is iets wat ons allemaal aanbelangt.
Als eigenaar of als huurder, met (ver-)bouw of
verhuisplannen, heeft u recht op inÍormatie.
Op het BOUW- en IMMOSALON zal u heel
veel antwoorden krijgen. U kan ook steeds
terecht op de CIB-stand, midden hal 4.Want
kennis is macht, en huisvesting een grondrecht.
In elke transactie kunnen we helpen, en u ook
alle inÍormatie daaromtrent verstrekken...
Vastgoedexperts, e[k met hun specialiteit, geven
u graag een antwoord op al uw vragen. Profi-
teer van de gebundelde kennis van meer dan
1.000 leden. Stuk voor stuk toonaangevend op
de markt, en met beide voeten op de grond!

Welkom bij lmmosÍeer, in hal 4.
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