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Al meer dan 75 jaar creëert de VELUX Groep wereldwijd een 
betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor daglicht 
en frisse lucht door het dak. 

Onze producten helpen bij het creëren van een gezond en duur-
zaam binnenklimaat om in te werken, wonen of leren.

Ze geven terug aan de omgeving door zeer energie-efficiënt te 
zijn. Ze genereren meer energie dan het kost om ze te produceren.

VELUX wereldwijd
VELUX België is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep met ongeveer 14.500 medewerkers 
in verkoopmaatschappijen en productievestigingen in meer dan 40 landen.

VELUX producten
De VELUX Groep biedt een uitgebreid aanbod in daglichtoplos-
singen en services. 

 dakramen & daglichtsystemen 
 lichtkoepels en daglichtspots
 modulaire lichtstraten
 raamdecoratie, zonwering & rolluiken
 gootstukken & installatieproducten
 intelligente bedieningssystemen.



Bedrijfsprofiel
Management
VELUX België wordt geleid door een managementteam 
bestaande uit:

 Christian Fosseur, General Manager
 David van Zuylen, Finance Director
  Yves Sottiaux, Commercial Director
  Maja Marlier, Marketing & Communication Director
  Inge Raveyts, Customer Operations Director
  Laurence Vanderroost, Local HR Business Partner

Onze geschiedenis
In 1941 kwam ondernemer en uitvinder Villum Kann Rasmussen met een idee dat donkere zolders zou transformeren tot leefbare 
ruimtes vol daglicht en frisse lucht. 
Zijn eerste dakraam kreeg zijn patent in 1942 en hij gaf het een onderscheidende naam die de belangrijkste voordelen van zijn 
uitvinding aantoonde: ‘VE’ kort voor ventilatie en ‘LUX’ Latijns voor licht: VELUX.

Contact
VELUX Belgium
Boulevard de l’Europe 121
B-1301 Bièrges

Future solutions 
are here today

»Healthwise while we’ve been here we haven’t had the 
colds and the coughs we’d usually have before. I think 
it has to do with the air quality and the daylight.« 
Glazebrook Family, UK

»Within the last two years no one of us was 
ever really sick. Normally everyone has at 
least once in a year is seriously ill.« 
Oldendorf Family, Germany

»Ryan [the son] still hasn't 
had an asthma attack« 
Pastour Family, France

15%

We spend 90 % of our 
lives inside buildings

is the potential increase in 
children’s learning ability if they 
are in a good indoor climate. 

40%
of society’s total energy 
consumption is accounted 
for by buildings.

9 out of 10 of the buildings in 
Europe (2015) will still be in use.By 2050

Model Home 2020
proof of concept

Good
indoor air quality achieved with natural 
ventilation during summer.

1 Hour
less artificial lighting. No use of electric light 
between sun rise and sun set all year.

5% or higher daylight factor in main 
rooms without overheating.

2020 building targets can 
be reached with today’s 
products
Society is in need of energy-e�cient buildings that 
provide a healthy indoor climate for people living, 
working or playing inside them, while having minimal 
impact on the environemt.

Active House 
Principles 
are key

10 years of discoveries 
through full-scale buildings

12 Countries Active Houses26

Comfort

Environment Energy

De VELUX Groep
VELUX België is een volledig autonome dochteronderneming van 
de VELUX Groep met ongeveer 14.500 medewerkers in verkoop-
maatschappijen en productievestigingen in meer dan 40 landen.

De VELUX Groep is in het bezit van de VKR Holding A/S, een 
naamloze vennootschap volledig in handen van stichtingen en 
familie. De financiële resultaten van de VELUX Groep zitten geïn-
tegreerd in de geconsolideerde jaarrekening van de VKR Holding.


