DE ONLINE

ENERGIE
PLANNER
ENERGIE BESPAREN IS
MILIEU BESPAREN EN
GELD BESPAREN!

DE ONLINE
ENERGIEPLANNER

GRIP OP UW
ENERGIE EN UW
PORTEMONNEE
Er ontstaan steeds meer verplichtingen met betrekking tot het
besparen van energie. Deze ontstaan zowel uit strengere regelgeving als uit maatschappelijke verwachtingen. Naast de energiebesparingsplicht, is op 1 juli 2019 ook de informatieplicht ingegaan.
Dit houdt in dat elk bedrijf met een jaarlijks verbruik van > 50.000
kWh elektriciteit of > 25.000 m³ aardgas (equivalent) verplicht is
om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder én dient dit te melden
bij het RVO.
Om bedrijven meer grip te geven op energie en de kosten daarvan,
heeft Warmtebouw de online energieplanner in het leven geroepen. De unieke combinatie tussen data en duurzaamheid, inzicht
en actie.
De online energieplanner is een online energiebesparingstool waarin energiemonitoring en energieadvies worden gecombineerd. Het
biedt een economisch rendabele en duurzame oplossing om grip te
krijgen op de energie in uw gebouw(en).
Met de online energieplanner geeft u met uw bedrijf invulling aan
de wet- en regelgeving, erkende maatregelen (informatieplicht) en
maakt u zich klaar voor de toekomst. Het inzicht en de acties helpen
verspilling van energie en geld tegen te gaan. Bespaar daarnaast
veel tijd, laat u door ons ontzorgen en ga aan de slag met de online
energieplanner!

DE VOORDELEN
VAN UW ONLINE
ENERGIEPLANNER
Complete duurzame energiescan
Online en altijd inzicht in het bespaaradvies
Actueel inzicht in uw verbruik
Actieplan op basis van uw bedrijfssituatie
Inzichtelijk welk effect de besparingen
hebben
Altijd bereikbaar voor vragen
Persoonlijk contact met uw eigen
adviseur, die toelichting geeft op
het op maat gegeven advies
Direct besparen op verbruik
Geen grote initiële investeringen
Praktische en realistische oplossingen
U voldoet aan de wettelijke verplichtingen
Energie besparen is milieu sparen
en geld besparen
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START

HOE WERKT HET?

STAPPENPLAN ONLINE
ENERGIEPLANNER

Bezoek
Maak kennis met
uw persoonlijke
energiecoach.

Klantwensen
Geef het aan! Uw
energieprobleem,
onze zorg!

Maatwerk
Het plan wordt
specifiek voor
uw gebouw(en)
gemaakt.

Informatieplicht
Eenvoudig
voldoen aan de
informatieplicht?
Wij ontzorgen u.
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Wettelijke verplichting en meer
Eenvoudig en
bespaar daarnaast
nog veel meer.

Helpdesk
Betrokken professionals staan altijd klaar
om vragen te beantwoorden.

Persoonlijk
actieplan
Bepaal zelf op basis van
besparing, investering
en terugverdientijd het
tijdspad voor de uitvoering van de acties.

Jaarlijks besparingsgesprek
Bespreek elk jaar de
vorderingen met uw
energiecoach en blijf
op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Bedrijfsspecifieke
verspillingsanalyse
Het verbruik en de
bedrijfsvoering
worden hiermee
afgestemd, zodat
verspilling tegen
wordt gegaan.

Online dashboard
Inloggen in uw
gepersonaliseerde dashboard
met alle bespaarinformatie.

E-mail
herinneringen
Onregelmatigheden
in de online energieplanner? Vergeten een
actie uit te voeren? Hier
wordt u op gewezen.

Continue besparing

Monitoring
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QUICKSCAN/OPNAME
Met een Quickscan krijgt u inzicht in de besparingsmogelijkheden van uw
gebouw(en). Tijdens een bezoek inventariseren wij alle relevante aspecten van uw gebouw. Met behulp van onze quickscan, energiedata en uw
energiepatronen is het mogelijk om potentiële besparingen te ontdekken.
U ontvangt een rapport waarmee u inzicht krijgt in de besparingsmogelijkheden van uw gebouw, de erkende maatregelen en subsidiemogelijkheden. Tevens kunnen wij u helpen in het voldoen aan de informatieplicht.

ENERGIEPLANNER ONLINE
Uw bedrijf is dynamisch en de mogelijkheden om energie te besparen veranderen ook. Met behulp van een online dashboard is het mogelijk om
continu uw voortgang te monitoren waarbij het effect van uw investering
direct zichtbaar wordt. De online energieplanner is dan ook de online
energiebesparingstool waarin energiemonitoring en energieadvies worden gecombineerd. Tijdens een persoonlijk bezoek leggen wij u uit hoe de
online energieplanner werkt en hoe u het tijdspad van de acties op basis
van investering, besparing en terugverdientijd kunt sturen en beheersen.

ENERGIEMONITORING
Door geregeld de online energieplanner te raadplegen ziet u meteen
of uw energieverbruik klopt met uw bedrijfsvoering. Bovendien ziet u
hoeveel geld en energie u heeft bespaard. Tijdens een jaarlijks bezoek
wordt bekeken of de gegevens nog actueel zijn, houden wij u op de hoogte
van ontwikkelingen en wordt de online energieplanner op uw eventuele
nadere wensen afgestemd. Tevens monitoren wij de planner, melden wij
u onregelmatigheden wanneer we deze signaleren en helpen wij u deze
te managen. Tot slot staan wij natuurlijk altijd klaar om uw vragen
te beantwoorden.

WARMTEBOUW BIEDT
U NOG VEEL MEER
DUURZAAM ADVIES!
ENERGIESCAN
In onze Energiescans worden energiebesparingsadviezen gegeven, waarbij o.a. de
energiefactuur wordt ontleed en de energiestromen van het desbetreffende gebouw
inzichtelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van onze Energiescans kunnen aanzienlijke besparingen op de energiekosten
worden gerealiseerd. Uw investering in de
Energiescan verdient u over het algemeen
binnen één jaar terug. Een belangrijk voordeel van onze Energiescan is ook dat onze
rapportage volledig voldoet aan de wettelijke
eisen voor grootverbruikers.
BUSINESSCASE
Een Businesscase is een uitgewerkt plan,
waarbij de energiebesparingsplannen van u
als ondernemer worden uitgewerkt in een
financieel en praktisch haalbaarheidsonderzoek, met onder meer terugverdientijden en een cashflow analyse.

EPBD KEURING
De EPBD (Energy Performance Building
Directive) is een Europese richtlijn met als
doel de energieprestatie van gebouwen te
verbeteren. De keuring is verplicht voor airconditioningssystemen. De energieprestatie
is een maat voor het totale (jaarlijkse)
energiegebruik van alle energie gebruikende
installaties en voorzieningen in een gebouw.
ENERGIELABEL (EPA-U)
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is in vergelijking met
soortgelijke gebouwen. Deze is in sommige
gevallen zelfs verplicht. Zo kunnen kopers
en huurders in één oogopslag zien of een
gebouw zuinig of onzuinig is. Een zuinig
gebouw betekent namelijk een lagere
energierekening, meer comfort en minder
CO2-uitstoot.

LABELVERBETERINGSADVIES
Vanaf 2023 moet een gebouw ten minste
energielabel C bezitten en in 2030 ten minste energielabel A. Ons Labelverbeteringsadvies is een rapportage waarin de benodigde stappen worden omschreven om tot een
hoger energielabel te komen.
ENERGIE-AUDIT (EED)
De Energie-audit is een Europees energiebesparingsrapport dat nog een stap verdergaat dan onze Energiescan. De verplichting
tot uitvoering van een Energie-audit geldt
voor alle vestigingen van ondernemingen in
Nederland die vallen onder één van de volgende criteria:
- Meer dan 250 personen in dienst.
- Een jaaromzet van meer dan 50 miljoen
euro en een jaarlijks balanstotaal van meer
dan 43 miljoen euro.
BREEAM
Onze experts adviseren en ondersteunen u
als opdrachtgever graag over het laten certificeren van de duurzaamheidsprestatie van
gebouwen volgens de BREEAM-NL normen,
zoals vastgelegd in het gekozen keurmerk.
Warmtebouw ontzorgt u graag.
Onze experts staan voor u klaar!

ENTHOUSIAST?
WIJ ZIJN U GRAAG
VAN DIENST!
MIDDENWETERING 1
3543 AR UTRECHT
WARMTEBOUW.NL
DUURZAAM@WARMTEBOUW.NL
RIK HARTOG
		
DANIELLA VAN DEN OOSTEN

06-57129701
06-21224164

