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[for English please see the next page]

Beste Building Technology Alumni,

Praktijkvereniging BouT en de afdeling Building Technology zijn verheugd U te mogen uitnodigen voor de BT reunie in 

2017! Het evenement zal plaats vinden op woensdag 25 januari aan het einde van de middag. Tijdens het evenement 

zult U uiteraard uw collega-studenten en professoren weer spreken, maar ook zult U een aantal korte presentaties 

bijwonen van BT afgestudeerden. Na de presentaties verplaatsen we ons naar de bekende Boupub voor een drankje. Voor 

de geintereseerden organiseren wij een rondleiding door de faculteit.

Tijdens het alumni evenement zullen wij de eerste versie van de BT-Bundle presenteren. Zoals de naam al suggereert is 

dit een verzameling afstudeerprojecten van 25 jaar Building Technology. Uw afstudeer project kan deel uit maken van 

deze bundel. Bijgevoegd bij deze email vindt u twee bestanden: een template van de layout en een uitleggende tekst. 

Wilt u deel uitmaken van deze collectie BT afstudeer projecten dan verzoeken wij u de uitleg nauwkeurig door te lezen 

en vragen wij U om uw inzending voor 23-12-2015 op te sturen naar BouT. Alle BT afstudeerders kunnen hun projecten 

opsturen en het zal heel interessant zijn om ook juist de oudere projecten terug te zien in het boek! Bijdragers aan de BT 

Graduation Bundle krijgen een gratis exemplaar tijdens het evenement. 

De 2017 BT Alumni dag is gratis voor BouT Alumni leden, alumni werkend bij één van de BouT sponsoren en TU Delft 

docenten.  Voor de overige genodigden zullen wij een kleine bijdrage van 15,- per persoon vragen voor de drank en hapjes.

Wij vragen u vriendelijk om U te registreren voor dit evement via onze website. Wilt u een kopie ontvangen van de BT-

Bundle dan kunt U dit ook aangeven tijdens uw registratie. Zoek weer eens contact met uw afstudeer collegas en kom 

met elkaar naar de reunie! 

Wij hopen U te zien op de 2017 BT Alumni dag!

Met vriendelijke groet,

BouT & de afdeling AE+T

Adres: Faculty of Architecture, Urbanism and Building Sciences. Julianalaan 134, Delft. Parkeren is mogelijk achter het gebouw. Het evenement vindt 

plaats in de Berlage Zalen op de begane grond. Deuren gaan open om 15:00, we starten om 15:30. Voor vragen over het evenement of de BT Graduation 

Bundle, mail Nick ten Caat (education@praktijkverenigingbout.nl). Het evenement is een samenwerking tussen BouT en de afdeling AE+T, organisatie 

is in handen van BouT.

http://www.praktijkverenigingbout.nl/registration-bt-alumni-day/
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Dear Building Technology graduate,

Practice association BouT and the department of Building Technology are happy to invite you to the 2017 Building 

Technology reunion! This event will take place in the afternoon of Wednesday the 25th of January, 2017. During this day 

you will of course meet your fellow students and professors again, but you will also attend a few presentations from 

Building Technology graduates. Afterwards we move to the famous Bouwpub for a drink. For the interested graduates we 

will organize a tour around the faculty building.

During the graduation event we will present the first edition of the BT graduation bundle. As the name suggest will this  

book be a collection of graduation projects of 25 years Building Technology and your graduation project can be featured 

in this book. Attached to this email you will find three files: a template of the layout, some examples and an explanatory 

text. Please read the explanation carefully if you want to contribute to this bundle and send in your submission before 

23-12-2016. Every alumni can submit their projects, it will be very interesting to see some of the older projects as well. 

Contributors of the graduation bundle will receive a free copy at the event.

The event is going to be free of charge for BouT Alumni members, Alumni working at one of the BouT sponsors and TU 

Delft teaching staff. From the other attendants we ask a small registration fee of 15,- per person, this is drinks and 

beverages included.

We kindly ask you to register for this event through our website. If you would like to receive a copy of the BT-Bundle you 

can let us know on the registration page. Spread around the word of this event among the gradution collegues from your 

year!

We hope to see you at the BT Alumni event!

Kind regards,

BouT & 

the department of AE+T

Address: Faculty of Architecture, Urbanism and Building Sciences. Julianalaan 134, Delft. Parking is available on the parking behind the building. 

The event takes place in the Berlage Zaal on the ground floor. Doors are open from 15:00, we start at 15:30. For any questions about the event or 

the graduation bundle, please contact Nick ten Caat (education@praktijkverenigingbout.nl). The event is a colaboration between BouT and AE+T. 

Organisation is in the hands of BouT.
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