“Huurders
met vragen over
onderhoudsprojecten worden
vaak door mij
geholpen”

“Fien Wonen
haalt de
klimaatdoelen
van 2050
naar 2035.”

Groen, groener, groenst
Kim Bassa en Edwin Verspui
Takkenkamp Isolatie en Fien Wonen werken al meerdere jaren samen aan de verduurzaming van
het woningaanbod van Fien Wonen. Takkenkamp Isolatie verzorgt daarbij de schilisolatie van
de woning; dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Kim Bassa van Fien Wonen en Edwin
Verspui van Takkenkamp Isolatie gaan met elkaar in gesprek.
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