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CHRISTOPHE
DEBRABANDER
Duurzaam bouwen

“Duurzaamheid
wordt voor iedereen
steeds belangrijker.
We willen dat klanten
ook om die reden
voor ons kiezen.”

“Wij bouwen aan een duurzame toekomst, dat is bij Durabrik al jaren een
bewuste keuze”, zegt duurzaamheidsadviseur Christophe Debrabander.
“Duurzaam zijn als bedrijf gaat verder dan je huizen. Het zit hem ook in hoe
we omgaan met beschikbare ruimte. En in welke mate we ook onze werkplek
duurzaam maken. “Duurzaam wonen in een slimme buurt begint bij
mensen”, daar staan wij voor. We werken er dag in dag uit hard aan om dit
te realiseren, we zijn fier op de resultaten die we vandaag al hebben bereikt.”
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