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Kent u de voordelen 
van energiezuinig 
ondernemen?
DOE OOK MEE EN LAAT ONS U HELPEN 
TE VERDIENEN AAN DUURZAAMHEID!



Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiezuinige 
bedrijfsvoering. Dat is niet zo vreemd, want energie-
besparing levert substantiële kostenbesparingen op. 
En er zijn nog veel meer voordelen. Heeft u ze al ontdekt?

Stap 1: meld u aan 
Meld u aan voor onafhankelijk advies en ondersteuning door de 
antwoordkaart in deze folder in te vullen en naar ons terug te  
sturen. Aanmelden kan ook via igev.nl/energiekebedrijven.  
Een van onze energieadviseurs uit de regio neemt dan contact 
met u op en bespreekt welke adviesvorm het best bij u past.

Stap 2: het onafhankelijk adviestraject
De energieadviseur brengt de huidige situatie van uw bedrijf in 
kaart en geeft daarbij aan hoe u deze energiezuinig en kosten-
efficiënt kunt verbeteren, met oplossingen die passen bij úw 
ambities. Het start meestal met een laagdrempelige verkenning 
van de kansen en de wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van de 
bedrijfsgrootte betaalt u hiervoor tussen de € 400,- en € 800,-.

In het vervolgadvies ontvangt u een getalsmatig onderbouwde 
QuickScan met aantrekkelijke opties voor uw situatie. Indien 
gewenst wordt er een businesscase voor u opgesteld die 
bestaat uit verschillende modules: u kiest zelf welke module(s) 

worden uitgevoerd. De modules zijn bijvoorbeeld gericht 
op energiebesparing, comfortverbetering en het zelf 

opwekken van duurzame energie. Ook worden de 
fiscale voordelen en subsidies in kaart gebracht. De 

kosten van het vervolgadvies bedragen meestal 
tussen de € 200,- en € 1.500,-, afhankelijk van 
de bedrijfsgrootte en uw wensen.

Stap 3: maak concreet werk van de uitvoering
U bepaalt zelf of u het advies opvolgt, wat u daar-

van laat uitvoeren en door wie. De energieadviseur 
kan desgewenst ook de subsidies en offertes voor 

u aanvragen en de offertes onafhankelijk beoordelen. 
Ook kan hij de uitvoering begeleiden. De begeleidingskosten 

variëren meestal tussen de € 200,- en € 1.500,-.

Ik wil een energiezuinige bedrijfsvoering en verdienen aan 
duurzaamheid. Ik kom graag in contact met een onafhankelijke 
energieadviseur uit de regio. 

Energiebesparing levert
substantiële 
kostenbesparingen op

Hoe kunt u meedoen?

 Energiebesparing levert vaak substantiële kostenbesparingen op

 Energiebesparing kan comfort- en gezondheidswinst opleveren

 Energiebesparing biedt kansen voor uw marketing

 Energiebesparing biedt kansen bij het winnen van aanbestedingen

 U kunt geld verdienen door zelf energie op te wekken

 U maakt uw gebouw waardevaster en beter financierbaar

  U levert een concrete bijdrage aan de beperking van de opwarming 
van de aarde

Wat levert energiezuinig 
ondernemen op?

Ja, ik wil onafhankelijk energieadvies!

Dhr/mevr.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Bedrijf/organisatie

Straat + huisnummer

Postcode + plaats

Telefoon/mobiel

E-mailadres

Opmerkingen

Aanmelden kan ook via igev.nl/energiekebedrijven.
Wij nemen contact met u op.

Het Noord-Veluws Ondernemers Overleg, Innovatiehuis  
De Diamant, VNO-NCW Midden, Rabobank, St. Energieke Regio, 
IGEV, ODNV, het Gelders Energieakkoord en Provincie Gelderland
hebben de handen ineengeslagen voor het project
Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Dit project 
biedt u de mogelijkheid om de kansen die energie-
besparing biedt, met beide handen aan te grijpen 
en er concreet werk van te maken. 

Doe mee en laat u onafhankelijk adviseren over 
isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie en 
andere technische installaties. En krijg advies 
over het zelf opwekken van duurzame energie, 
bijvoorbeeld met zonnepanelen. Bijkomend voor-
deel: als u het advies ter harte neemt, voldoet uw 
bedrijf minimaal aan de wettelijke verplichtingen op het 
gebied van energiebesparing.



Energieke Noord-Veluwse Bedrijven
Antwoordnummer 501
3840 WB HARDERWIJK

!

Ondernemers hebben een grote rol in de opgave om in 2050 
energieneutraal te zijn. Bedrijven met een jaarlijks elektriciteits-
verbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas, 
zijn wettelijk verplicht maatregelen te nemen die zich binnen vijf 
jaar laten terugverdienen. Samen met de branchepartijen heeft 
het Rijk voor verschillende bedrijfstakken ‘erkende maatregelen’ 
bepaald. Dit als uitwerking van het Activiteitenbesluit bij de Wet 
milieubeheer. Verbruikt u minder elektriciteit of aardgas, dan heeft 
u de ‘zorgplicht’ en moet u energieverspilling tegengaan.

Kijk op igev.nl/energiekebedrijven of neem contact op met:

Simon Miske
IGEV
06 - 10 01 47 02
smiske@igev.nl 

Menno van Luijn 
Stichting Energieke Regio
06 - 13 55 69 26
menno@greenancy.nl

Meer weten?

Een initiatief van

Energieke 
Noord-Veluwse 

Bedrijven


