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van projecten geeft de klant de zekerheid dat de gevraagde vermogens worden geleverd, met
resultaatsgarantie en dat er slechts één aanspreekpunt met duidelijke verantwoordelijkheid is.
Tijdens de realisatie van de projecten houdt Smet-GWT nv alles in één hand, met volledige
uitvoering door eigen personeel. Een 24/24 uur service verzekert de nazorg.
Terra Energy nv ,een bedrijf ontstaan als spin-off van VITO in 2009, evolueerde snel tot specialist in het ontwerpen van optimale oplossingen aangaande alle types van bodemenergie
voor thermische doeleinden. Terra telt meer dan 100 referentieprojecten in ziekenhuizen,
woon- en zorgcentra, kantoren, scholen, industrie,… .
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