LET’S TANGO
DOE MEE MET HET LIVING LAB
PALENSTEIN AARDGASVRIJ
Werk samen met studenten en docenten aan de
energietransitie. Zonder mensen geen transitie!
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06 - 4481 2533 | annewieke@1ocean.nl
Gert Jan Huisink
06 - 1047 3407 | gertjan@1ocean.nl
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CIV SMART TECHNOLOGY
Living lab Palenstein Aardgasvrij is een initiatief van
het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
Smart Technology. Meer informatie is te vinden op:
www.civ-smarttechnology.nl.
Ook partner worden van het CIV Smart Technology?
Neem dan contact op met:
Ineke de Graaf
06 - 2294 4951
igraaf@mborijnland.nl

