
   HVACR CONGRES + NETWERK EVENT   MEETING PROFESSIONALS, SHARING EXPERIENCE

LIVE EVENT!



PRAKTISCHE INFO

• Datum: woensdag 27 en donderdag 28 oktober 2021
• Locatie: ‘t Bau-huis  Slachthuisstraat 66  - 9100 Sint-Niklaas

CONGRES & NETWERKEVENT
• Open: doorlopend van 9u30 tot 18u
• COVID Safe Ticket regeling
• Gratis deelname voor installateurs,  
  consultancy en professionele gebruikers.
 (catering inbegrepen)
• Organisatie: FCO Media - Tel. 0032 56 77 13 10

Cool & Comfort Conferences, netwerkevent 
en congres over HVACR, is een niet te mis-
sen jaarlijkse afspraak voor iedereen die 
actief is de HVACR - sector. Het evenement 
richt zich tot installateurs, consultancy en 
professionele gebruikers. Het congres biedt 
interessante lezingen van specialisten 
over koeltechniek, ventilatie en warmte- 
pomptechniek. De congresgangers krij-
gen ook ruim de tijd om te netwerken met 
de sponsors. Deelname inclusief catering is 
gratis als men zich vooraf registreert.
 
www.coolandcomfort.be 

HVACR CONGRES EN NETWERKEVENT VOOR INSTALLATEURS,  
ARCHITECTEN, STUDIEBUREAUS EN PROFESSIONELE KLANTEN

REGISTREER U NU

https://www.coolandcomfort.be/nl/ccconferences/editie/2021/home


 

Onder druk van de klimaatveran-
dering evolueert de HVACR sector 
constant. De komende jaren zal die 
ontwikkeling en de introductie van 
nieuwe producten en systemen 
zich verder doorzetten. Toestel-
len worden milieuvriendelijker en 
energiezuiniger. Maak kennis met 
topsprekers die de diverse aspec-
ten van de HVACR tot in de details 
beheersen. Er werd bewust geko-
zen voor neutrale niet bedrijfsge-
bonden sprekers. Er zijn parallelle 
sessies voorzien, zie programma 
ZAAL 1 en ZAAL 2.

De lezingen zijn enkel in het 
Nederlands en worden inge-
leid door pitchpresentaties  
van de sponsors.

PROGRAMMA 27.10.2021

ZAAL 1                     

9:30 Verwelkoming en bezoek aan sponsors 

 

10:00-12:00 De toekomst van de koudemiddelen kleurt brandbaar.      

 Hoe gaan we hier mee om? 

 Jurgen Buckinx I Frixis    

 Nationale voorzitter 

 

12:00-14:00 lunch en netwerkmoment 

14:00-15:30 Meest gestelde vragen en antwoorden bij Frixis

 Erik Van Laer I Frixis 

 Directeur 

15:30-18:00 netwerkmoment en bezoek aan de sponsors

cool&comfort
CONFERENCES 2021

REGISTREER U NU

https://www.coolandcomfort.be/nl/ccconferences/editie/2021/programma


 

ZAAL 2                     

9:30 Verwelkoming en bezoek aan sponsors 
 

10:30-11:30 Green Deal voor voedingswinkels en supermarkten 

 Steven Lecompte I UGent
  

11:30-12:30 CO2, onze milieuvijand, wordt een dankbare herbruikbare  

 grondstof

 Sarah Van Erdeweghe I Engie/Equans
  

12:30-14:30 lunch en netwerkmoment 

14:30-16:00 Industriële koeling, is dit alleen met ammoniak? 

 Jurgen Buckinx I Cool & Energy Consult 

 In samenwerking met BVBVK 
 

16:00-18:00 netwerkmoment en bezoek aan de sponsors

Deelnemen

Deelname aan het congres en de 
netwerkmomenten is op beide 
dagen gratis voor installateurs, 
architecten, studiebureaus en 
professionele klanten.

Toeleveranciers uit koeling – en 
hvac sector die geen sponsor zijn 
van het evenement betalen een 
bijdrage van 250 euro (excl. btw) 
per persoon. (lezingen, netwerk-
momenten en catering inbegre-
pen voor beide dagen)

Registratie verplicht

www.coolandcomfort.be

REGISTREER U NU

PROGRAMMA 27.10.2021cool&comfort
CONFERENCES 2021

https://www.coolandcomfort.be/nl/ccconferences/editie/2021/programma


 

ZAAL 1                     

9:30 Verwelkoming en bezoek aan sponsors 

 

10:00-12:00 Case: Warmtepomp in collectief systeem.  

 Werking van booster - warmtepompen. 

 Ivan Verhaert I Universiteit Antwerpen (EES)    

 Professor in Energy Systems and Applied Thermodynamics 

 

12:00-14:00 lunch en netwerkmoment 

14:00-15:30 Trends in warmtepompen: potentieel voor zomercomfort

 Margot De Pauw  I Thomas More

 

15:30-18:00 netwerkmoment en bezoek aan de sponsors

Onder druk van de klimaatveran-
dering evolueert de HVACR sector 
constant. De komende jaren zal die 
ontwikkeling en de introductie van 
nieuwe producten en systemen 
zich verder doorzetten. Toestel-
len worden milieuvriendelijker en 
energiezuiniger. Maak kennis met 
topsprekers die de diverse aspec-
ten van de HVACR tot in de details 
beheersen. Er werd bewust geko-
zen voor neutrale niet bedrijfsge-
bonden sprekers. Er zijn parallelle 
sessies voorzien, zie programma 
ZAAL 1 en ZAAL 2.

De lezingen zijn enkel in het 
Nederlands en worden inge-
leid door pitchpresentaties  
van de sponsors.

REGISTREER U NU

PROGRAMMA 28.10.2021cool&comfort
CONFERENCES 2021

https://www.coolandcomfort.be/nl/ccconferences/editie/2021/programma?2021_10_28


 

ZAAL 2                     

9:30 Verwelkoming en bezoek aan sponsors 
 

10:30-11:30 Impact van het ventilatiesysteem op het E-peil 

 Jorn Van Herck I Syntra 

 EPB-expert | Docent EPB & Ventilatie
  

12:30-14:30 lunch en netwerkmoment 

14:30-16:00 Nieuwe inzichten door Covid 19 over het belang van ventilatie 

 Peter Wouters I WTCB

 Algemeen raadgever
 

16:00-18:00 netwerkmoment en bezoek aan de sponsors

Deelnemen

Deelname aan het congres en de 
netwerkmomenten is op beide 
dagen gratis voor installateurs, 
architecten, studiebureaus en 
professionele klanten.

Toeleveranciers uit koeling – en 
hvac sector die geen sponsor zijn 
van het evenement betalen een 
bijdrage van 250 euro (excl. btw) 
per persoon. (lezingen, netwerk-
momenten en catering inbegre-
pen voor beide dagen)

Registratie verplicht

www.coolandcomfort.be

REGISTREER U NU

PROGRAMMA 28.10.2021cool&comfort
CONFERENCES 2021

https://www.coolandcomfort.be/nl/ccconferences/editie/2021/programma?2021_10_28


PARTNERS

   HVACR CONGRES + NETWERK EVENT   MEETING PROFESSIONALS, SHARING EXPERIENCE

 
Registreer u nu op www.coolandcomfort.be

ATIC  
Koninklijke Vereniging van de 
Verwarmings-, ventilatie- en 
klimaatbeheersingstechniek

attb 
Associatie voor de Thermische 

Technieken in België

Frixis 
Koninklijke Belgische vereniging 
voor koude en luchtbehandeling

BVBVK / UPBIF 
Beroepsvereniging der Belgische 

Vries- en Koelnijverheid

OVED 
Overlegplatform Voor Energie 

Deskundigen

ENERGIK
Vlaamse vereniging voor  

energie- en milieutechnologie



SPONSORS

Belgium
tout pour votre projet

uw totaal concept

   HVACR CONGRES + NETWERK EVENT   MEETING PROFESSIONALS, SHARING EXPERIENCE

Cool&Comfort Conferences biedt méér dan het informatief congres. Het event is ook een ideaal moment om kennis te maken met 
collega’s uit de sector. U ontdekt hoe zij het aanpakken. En u legt nieuwe contacten voor de toekomst. 

Registreer u nu op www.coolandcomfort.be


