
ENERGIE NEUTRAAL PLAN

INHOUD VAN UW ENERGIE NEUTRAAL PLAN 

ONTVANG TOT MAX.

SUBSIDIE

Vraag uw adviseur

om meer informatie

€ 2500,-



Om een goed plan te kunnen maken is het erg belangrijk dat je eerst weet waar jouw onderneming exact staat. 

• Hoeveel en wat wordt en nu exact verbruik? 

• Waarvoor? 

• Waardoor? 

• Hoeveel kost jou dat? 

• En wat is jouw besparingsopportunity in energie, co2 en geld?

Onze scans werken als bouwstenen om het ultieme “Energie Neutrale” 

doel te bereiken. Door onze ervaring hebben we gezien dat er in veel 

gevallen, zonder enige investering, al jaarlijks geld wordt bespaard 

waarmee je overige investeringen kunt fi nancieren.  Zo creëer je je 

eigen verduurzamingsbudget!

Voor het Energie Neutraal Plan hebben wij een pakket samengesteld 

met de meest toegepaste scans. 

Uit het Energie Neutraal Plan blijkt snel wat jouw opportunity zal zijn 

en hoe je de eerste besparing kunt realiseren.

Vanuit de overheid zijn er subsidie regelingen beschikbaar voor 

energie advies en ondersteuning bij verduurzaming.

In veel gevallen komt het Energie Neutraal Plan daarvoor in aanmerking.

ENERGIE NEUTRAAL PLAN

Wij helpen jouw onderneming energie neutraal te worden. Onze aanpak is als volgt:

STAP 1: SCAN

STARTSCAN

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



Als alles eenmaal in beeld is gebracht en het duidelijk is 

wat er moet gebeuren, kun je gaan beginnen met het 

reduceren van je energieverbruiken. Reduceren is nog 

steeds voordeliger dan op het opwekken van energie.

Wij zullen jullie helpen bij het maken van de juiste keuzes 

om zoveel mogelijk te reduceren tegen zo laag mogelijke 

investeringen.

Als zoveel mogelijk is gereduceerd gaan we samen kijken 

hoe we hetgeen kunnen opwekken wat nog over blijft. We 

zoeken naar oplossingen waarmee we zoveel mogelijk 

kunnen opwekken tegen zo laag mogelijke investeringen. Als 

we deze stappen hebben doorlopen zal jouw onderneming 

volledig Energie Neutraal zijn!

Door de volgende vraag te beantwoorden kan je vrij simpel bepalen of 

ons Energie Neutraal plan voor jouw onderneming van toepassing is:

Betalen jullie maandelijks nog een energie rekening?

Zo ja, dan valt er nog steeds te besparen.

Laten we gaan starten en bepalen wat jullie opportunity kan zijn!

STAP 2: REDUCEER

STAP 3: WEK OP

PROFITS

ZERO CO2

CLEAN PLANET



INHOUD VAN UW ENERGIE NEUTRAAL PLAN 

VERDER BEVAT HET RAPPORT:

• Samenvatting van alle te realiseren besparingen

• Top 5 maatregelen voor uw bedrijf

• Overzicht van alle verplichtingen vanuit de overheid

• Wat de fi nancieringmogelijkheden zijn

           ENERGIE OPSLAG

U krijgt inzichtelijk:

• Voor welke energiedrager is opslag mogelijk 

(elektriciteit en/of warmte)

• Terugverdientijd van de investering

• Welke extra inkomsten u hiermee kunt genereren

Heeft uw bedrijf informatieplicht energiebesparing, dan voert Mijn Onderneming Duurzaam deze gratis 

voor u uit.

Voor meer informatie en/of maatwerk oplossingen kunt u ten alle tijden vrijblijvend contact met ons 

opnemen.

 ENERGIE CHECK

U krijgt inzichtelijk:

• Het totale gas- en elektraverbruik

• Aansluitcapaciteit van uw energie aansluiting

• Inventarisatie energiemeters

• Mogelijkheid voor complexhe�  ng

• Kostprijs van uw energie

• Gecontracteerd vermogen

• Te realiseren besparingen

   HVAC SCAN

U krijgt inzichtelijk:

• Aandeel van verwarming in totale energieverbruik

• Aandeel van ventilatie in totale energieverbruik

• Aandeel van airconditioning in totale energieverbruik

• Inventarisatie van de HVAC systemen

• Huidige jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten

• Alternatieven voor uw HVAC systemen

• Te realiseren besparingen

• Benodigde investering

• Terugverdientijd van de investering

• De KIA en EIA regelingen voor uw locatie

 LICHT SCAN

U krijgt inzichtelijk:

• Aandeel van verlichting in totale energieverbruik

• Hoeveelheid en type van huidige lichtbronnen

• Huidige jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten

• Alternatieven voor uw lichtbronnen

• Te realiseren besparingen

• Benodigde investering

• Terugverdientijd van de investering

• De KIA en EIA regelingen voor uw locatie

• Indicatie van de totale ROI

    OPWEKKING

U krijgt inzichtelijk:

• Benodigde opwekking om energie neutraal te 

worden

• Indicatie van wat er maximaal opgewekt kan worden

• Te realiseren besparingen

• Benodigde investering

• Terugverdientijd van de investering

• Subsidies, KIA en EIA regelingen voor uw locatie
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