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STARTSCAN
BEGIN NU MET ONZE STARTSCAN
•

Krijg inzicht in welke duurzaamheids oplossingen bij u passen

•

Verlaag drastisch uw maandelijkse energiekosten

•

Draag bij aan een duurzame wereld

•

Besteed dit traject uit aan een professioneel team

Ziet u ook door de bomen
		 het bos niet meer?

Wij ondersteunen u graag bij het bekijken van mogelijkheden om binnen uw onderneming gezamenlijke acties te ondernemen
die zullen leiden tot verduurzaming. Met onze startscan kunnen wij heel snel inzicht krijgen in uw bedrijfssituatie en verbruikspatroon. Hieruit kunnen wij herleiden welke oplossingen u het best kunt toepassen en wat voor u het beste besparingspotentieel
heeft.
Dit betekent vaak: Lage investeringen, grote besparingen en snelle terugverdientijden (Quick ROI).
Wilt u ook een startscan laten uitvoeren? Neem dan met ons contact op. Onze adviseur komt dan geheel vrijblijvend langs om
samen met u te beoordelen of het interessant is om onze startscan uit te laten voeren.

Uw investering voor de startscan is €299,79.

Met een Startscan krijgt u het volgende inzichtelijk:
•

Jaarverbruik (Gas en Elektra)

•

Welk aandeel heeft de verlichting
- Welke en hoeveel lichtbronnen u nu gebruikt
- Uw huidige jaarlijkse verbruiks-en onderhoudskosten
- Goede alternatieven voor Uw lichtbronnen
- hoeveel u kunt besparen op onderhoud en energiekosten
- Benodigde investering voor nieuwe verlichting

•

Indicatie hoeveel zonnepanelen u nodig heeft

•

Indicatie hoeveel bomen er geplant moeten voor CO2 compensatie

•

Indicatie Financieringsmogelijkheid

•

Indicatie van de ROI van uw investeringen

•

De KIA en EIA regelingen voor uw locatie

Na uw opdracht voor de startscan zal één van onze opname medewerkers bij u een opname doen. Zodra de startscan is uitgewerkt komt uw persoonlijke adviseur weer bij u langs om de startscan met u door te nemen. Daarna bepaalt u zelf wat uw
volgende stap gaat worden.
Doe mee en draag vandaag nog bij aan een duurzame planeet!
Tevens laten wij voor iedere scan die wij uitvoeren 2 bomen aanplanten voor ons CO2 compensatie project.

Kijk voor meer energie besparende tips op onze website: www.mijnondernemingduurzaam.nl

