
MEROSCH BV - adviseur
Adviesbureau Merosch vervult sinds 2008 een voortrekkersrol in de verduurzaming van gebouwen en gebieden in Nederland. 
Deze verduurzaming moet en kan beter. We focussen ons op mensen, samenwerking, natuur en techniek. Samen zetten we koers 
naar morgen! 

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Projecten verder brengen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt en ze minimaal op het niveau van Paris Proof te brengen. 
Dát is onze ultieme ambitie! We kicken op ambities realiseren en resultaat bereiken. We betreden daarbij nieuwe paden en 
ontdekken nieuwe terreinen. 

2 - Transparant
Onze eigen huisvesting is energieleverend. Het gebouw monitoren we en deze informatie is beschikbaar voor iedereen. 
Daarnaast monitoren we al onze projecten om aan te tonen dat wat we beloven ook daadwerkelijk wordt gehaald. 
Bij goedkeuring van de opdrachtgever delen we ook onze kennis en rapporten, zodat iedereen daar van kan leren.

3 - Realiseer
Bij Merosch werken we aan de top als het gaat om de energietransitie en circulariteit. Merosch is gespecialiseerd in 5 
kernthema’s en loopt daarin voorop:  1.Energie, 2. Gezondheid, 3. Circulariteit, 4. Warmtetransitie & 5. Integraliteit
We nemen Paris Proof mee in al onze adviezen en helpen de klant ook bij de routekaart hiervoor uit te werken. 

4 - Monitor 
Bij Merosch monitoren we gebouwen 2 jaar lang na ingebruikname. Op die manier kunnen we zien of de ambities die we 
hebben uitgesproken ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

5 - Promoot
We schrijven artikelen, blogs, spreken op seminars waar nodig. Onze opdrachtgevers adviseren we altijd om naar het grote 
plaatje te kijken, niet naar installaties alleen. Laten zien dat de keuzes die nu gemaakt worden, echt impact hebben op de 
toekomst en je nooit voor minder of standaard moet gaan, maar juist innoveren en inspireren. 
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