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Om een accuraat plan te kunnen 

maken brengen we jouw 

totaalverbruik in kaart;

 ) Hoeveel energie en wat wordt 

er nu exact verbruikt? 

 ) Waarvoor? 

 ) Waardoor? 

 ) Hoeveel kost dat? 

 ) En wat is de 

besparingsopportunity in 

energie, co2 en geld? 

Uit het Energie Neutraal Plan blijkt 

snel wat jouw opportunity zal zijn 

en hoe je de eerste besparingen 

kunt realiseren. Dit verwerken wij in 

een Top 5 stappenplan.

De overheid subsidieert energie 

advies en ondersteuning bij 

verduurzaming. In veel gevallen 

komt het Energie Neutraal Plan 

daarvoor in aanmerking. 

ENERGIE
NEUTRAAL
PLAN

1 SCANNEN & INVENTARISEREN

Met ons Energie Neutraal Plan is het ultieme “Energie Neutrale” doel 

eenvoudig te bereiken. Onze ervaring is dat er in veel gevallen met 

kleine investeringen jaarlijks geld kan worden bespaard waarmee 

je overige investeringen kunt financieren. Zo creëer je je eigen 

verduurzamingsbudget. 

Voor het Energie Neutraal Plan hebben wij een pakket samen-

gesteld met de meest voorkomende oplossingen waar besparingen 

mee gerealiseerd kunnen worden. Met uitzondering van specifieke 

bedrijfsprocessen wordt 90 tot 95% van jouw verbruiken in gas en 

elektra verklaard.



Wanneer alles in beeld is gebracht en 

het duidelijk is wat er moet gebeuren, 

beginnen met het reduceren van het 

energieverbruik. Omdat reduceren 

voordeliger is dan het opwekken van 

energie, is dit het startpunt.

Wij helpen je bij het maken van de juiste 

keuzes om zoveel mogelijk te reduceren 

tegen een zo laag mogelijke investering.

Nadat zoveel mogelijk is gereduceerd 

kijken we hoe we hetgeen kunnen 

opwekken wat nog over blijft. We 

bieden een oplossing met het 

grootste rendement, tegen de kleinste 

investering. Nadat we deze stappen 

hebben doorlopen en de Top 5 

hebben geïmplementeerd, kan jouw 

onderneming volledig Energie Neutraal 

zijn! 

Energie die niet gebruikt wordt, slaan we 

op voor de momenten dat het nodig is 

en wel kan worden gebruikt.

In sommige gevallen is het niet mogelijk 

volledig energie neutraal te worden, in 

ons rapport onderbouwen dit om bij de 

omgevingsdiensten aan te tonen dat 

binnen de mogelijkheden, jouw bedrijf 

maximaal verduurzaamd is.
2 REDUCEREN

3 OPWEKKEN
& OPSLAAN

Kijk voor meer energie besparende 

tips op onze website:

www.mijnondernemingduurzaam.nl



INHOUD VAN JOUW ENERGIE NEUTRAAL PLAN 

RAPPORT AANVULLINGEN:

• Samenvatting van alle te realiseren besparingen

• Top 5 maatregelen voor jouw bedrijf

• Verplichtingen overzicht van de overheid

• Mogelijkheden voor financieringENERGIE OPSLAG

• Voor welke energiedrager opslag mogelijk is 

(elektriciteit en/of warmte)

• Terugverdientijd van de investering

• Welke extra inkomsten je hiermee kunt genereren

Heeft jouw bedrijf Informatieplicht Energiebesparing 

dan voeren wij deze kosteloos voor je uit.*

*Aanvullende voorwaarden zijn hierop van toepassing

Alle inzichten per scan

ENERGIE CHECK

• Totale gas- en elektraverbruik

• Aansluitcapaciteit van jouw energieaansluiting

• Inventarisatie energiemeters

• Mogelijkheid voor complexheffing

• Kostprijs van jouw energie

• Gecontracteerd vermogen

• Te realiseren besparingen

HVAC SCAN

• Aandeel van verwarming in totale 

energieverbruik

• Aandeel van ventilatie in totale energieverbruik

• Aandeel airconditioning in totaal verbruik

• Inventarisatie van de HVAC systemen

• Huidige jaarlijkse verbruiks- en 

onderhoudskosten

• Alternatieven voor jouw HVAC systemen

• Te realiseren besparingen

• Benodigde investering

• Terugverdientijd van de investering

• De KIA en EIA regelingen voor jouw locatie

LICHT SCAN

• Aandeel van verlichting in totale energieverbruik

• Hoeveelheid en type van huidige lichtbronnen

• Huidige jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten

• Alternatieven voor jouw lichtbronnen

• Te realiseren besparingen

• Benodigde investering

• Terugverdientijd van de investering

• De KIA en EIA regelingen voor jouw locatie

• Indicatie van de totale ROI

OPWEKKING

• Benodigde opwekking om energie neutraal te worden

• Indicatie van de maximale opwekking

• Te realiseren besparingen

• Benodigde investering

• Terugverdientijd van de investering

• Subsidies, KIA en EIA regelingen voor jouw locatie

CONTACT

Voor meer informatie en/of maatwerk oplossingen kunt je vrijblijvend contact met ons opnemen:

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


