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Onze duurzame verhuizing
In de zomer van 2018 is Stimular verhuisd! Uiteraard zijn we in Rotterdam gebleven, maar dan nog 

centraler: Station Blaak is zo dichtbij dat je vanaf de trein en metro binnen vijf minuten bij Stimular bent. 

Het nieuwe kantoor heeft energielabel A, een hoog plafond en biedt voldoende ruimte voor extra mede-

werkers en stagiairs. Alle plantjes zijn meeverhuisd en we hebben nu ook een voetbaltafel. Alle lichten 

staan op groen om weer vele jaren door te kunnen met het ondersteunen bij duurzaam ondernemen. In 

oktober hielden we een housewarming om dit te vieren.

Elektrische verhuizing

We zijn bewust op zoek gegaan naar een verhuisbedrijf in de regio dat zoveel mogelijk klimaatneutraal 

werkt. Niet alleen als het gaat om transport, maar op alle terreinen van de bedrijfsvoering. Zo kwamen 

we uit bij Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen. Bij dit bedrijf kunnen klanten kiezen voor een elektrische 

verhuizing met de 100 procent elektrische verhuiswagen van zusterbedrijf Breytner.

Onze kansen bij verkassen

Wanneer een bedrijf gaat nieuwbouwen, verbouwen, renoveren of verhuizen, adviseren we om kansen 

te pakken voor duurzaamheid én kostenbesparingen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons zelf. Naast een 

duurzame locatiekeuze en verhuizer hebben we ook in het pand een aantal materiaal- en energie-

besparende acties uitgevoerd:

 § Intern hergebruik van wandpanelen 

 § Cradle2Cradle plafondplaten

 § Cradle2Cradle kabelgeleiders

 § Tweedehands deuren om de open archiefkast te dichten

 § Tapijttegels meeverhuisd

 § Overbodige meubels en apparatuur weggegeven

 § Archief verder gedigitaliseerd, ordners weggegeven aan een stichting

 § Ramen omgebouwd zodat ze open kunnen voor natuurlijke ventilatie

 § Tijdgeschakelde thermostaten op radiatoren

 § Radiatorventilatoren

 § Bewegingsmelder op lamp in de keuken

 § Telefooncentrale verplaatst naar de cloud

Verhuizing met een 100% elektrische wagen
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