
www.mijnondernemingduurzaam.nl  | advies@mijnondernemingduurzaam.nl  |  +31 (0)88 862 10 00  

ENERGIE CHECK



 

ENERGIE CHECK

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

Betaalt u niet teveel voor uw Energie?

In de afgelopen jaren hebben wij tijdens onze bedrijfsbezoeken en uitgevoerde scans gesignaleerd dat veel ondernemers onbewust 

te veel betalen voor hun energie. Ondernemingen denken vaak dat ze hun energie zelf goed inkopen of via collectieve inkoopor-

ganisaties de beste prijzen krijgen, maar ondanks dat  hebben wij gesignaleerd dat 70% van de bedrijven te veel betalen en dat het 

vaak tot wel 50% goedkoper kan. Verstandig om uw energierekening eens onder de loep te nemen.

Mijn Onderneming Duurzaam heeft een scan ontwikkeld om alle kostencomponenten van uw energierekening in beeld te brengen.

Met de MOD Energie Check zullen de volgende componenten in beeld gebracht worden:

• Wat zijn uw totale verbruiken voor Gas en Elektra?

• Wat is de aansluitcapaciteit van uw energie aansluiting (Bv 3x80A)? Is deze niet te hoog en dus te duur?

• Heeft u meerdere energie meters in uw bedrijfspand?

• Komt u in aanmerking voor de complexheffing? (Teruggave energiebelasting over de afgelopen 5 jaar indien u meerdere 

meters in uw bedrijfspand heeft)

• Welke meetdienst heeft u? (Alleen grootverbruik)

• Kostprijs van uw energie?

• Gecontracteerd vermogen/werkelijk getransporteerd vermogen.

De kostprijs van uw energie is opgebouwd uit diverse componenten. 

Naast de kale inkoopprijs voor uw energie, betaalt u energiebelasting, op-

slag duurzame energie en vastrechtkosten aan uw energie maatschappij. 

Daarnaast betaalt u kosten voor transport. Deze worden bepaald door 

de capaciteit van de aansluiting, vastrecht, gecontracteerd vermogen,

werkelijk getransporteerd vermogen, belastingen, heffingen en meet-

dienst. Een deel van deze kosten is door de wet bepaald en een deel is 

onderhandelbaar.

In de rapportage van de energiecheck zullen wij u adviseren over de 

besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf. Geheel vrijblijvend zullen 

wij een offerte voor u vragen bij de aanbieder welke gezien uw ver-

bruik het beste bij u past.

De prijs voor de MOD energiecheck bedraagt slechts €150,-

Mocht blijken dat er geen besparing te behalen valt, zullen wij geen kosten in rekening brengen voor onze Energie Check.


