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Jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik
Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwmaterialen
in Brussel bestaat net 2 jaar! Voor deze gelegenheid nodigen wij u
graag uit op 19 september van 10 u tot 15.30 u op de Confederatie
Bouw (Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel) voor het jaarlijkse
evenement van het Platform Hergebruik.
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Heeft u enig niews, artikelen of acties om ons voor te stellen? U kan ze ons overmaken via hergebruik@ncb.be

Agenda
19 september : Jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik.
Programma en inschrijvingen.
Maandag 30 september en maandag 7 oktober : Opleiding
Hergebruik. Brussel Leefmilieu. Programma en inschrijvingen.

Bezoek de website van Hergebruik Platform : http://www.hergebruik-bouw.brussels/
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