Newtonlaan 115 | 3584 BH | +31 (0)30 207 40 70
info@energiepartners.com | www.energiepartners.com

Energieplanner
Actief besparen

De Energieplanner
Inzicht in uw energieverbruik
Controle over uw energiesituatie
Concrete maatwerkoplossingen voor
besparing
Geeft invulling aan wettelijke
verplichtingen
Gericht werken aan uw duurzaamheidsdoelen

Welkom bij actief besparen
Bij bedrijven wordt nog steeds erg veel energie en geld
verspild. In het MKB wordt bijvoorbeeld dagelijks bijna
€ 1 miljoen aan gas verspild. Om bedrijven meer grip te
geven op energie en de kosten daarvan, heeft EnergiePartners de Energieplanner ontwikkeld. Dé unieke
combinatie tussen data en duurzaamheid, inzicht en actie.
Met de Energieplanner wordt er gemiddeld tot wel 30%
bespaard op de energierekening met een terugverdientijd
van 3 jaar. De afgelopen 10 jaar heeft EnergiePartners
duizenden bedrijven geadviseerd en aantoonbaar deze
resultaten geboekt.

Met de Energieplanner geef je als bedrijf invulling aan de
wet- en regelgeving en ben je klaar voor de toekomst.
Het inzicht en de acties helpen verspilling van energie en
geld tegen te gaan. Voorkom grote initiële investeringen
en ga aan de slag met de Energieplanner!

Gebaseerd op een energierekening
van € 20.000 - € 40.000
Gemiddelde opbrengsten

Kosten Energieplanner
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De 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 onderneming of instelling.
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Voorbeeld van voordeel op energiekosten.
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Hoe werkt het?

Stap 1 Wij zorgen ervoor dat u gebruik
kunt maken van de Energieplanner
Om gebruik te maken van de Energieplanner
komen we bij u langs om samen met u de
energiegegevens door te nemen en een
energiescan te maken. Tijdens dit korte
bezoek inventariseren wij alle relevante
aspecten van uw bedrijf. Informatie van u
en uw bedrijf gebruiken wij om het advies
volledig op maat te maken op uw situatie
en wensen. Verder zullen wij zorgen dat uw
energiedata bij ons binnenkomt.

Stap 2 Wij maken voor u een energieadvies
Met behulp van de energiescan en de energiedata is het mogelijk om alle potentiele
besparingen te ontdekken. Wij kijken naar
uw energiepatronen en we vergelijken uw
bedrijf onder andere met onze database van
mogelijkheden die er zijn om te besparen.
Wij kunnen de besparingen toetsen aan
duizenden bedrijven die u zijn voorgegaan.
Zo kunnen we u laten zien hoeveel geld u
kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet
investeren en hoeveel dit u oplevert. Wij
informeren u bovendien over mogelijke
stimuleringsregelingen. De praktijk leert dat
we zo minimaal 7% op uw rekening kunnen
besparen en dat dit afhankelijk van uw ambitie
op kan lopen tot 100% energieneutraal.

Stap 3 U krijgt toegang tot de Energieplanner en een telefonisch energieadvies
Om een goed energieadvies te leveren hebben we minimaal een maand aan energiedata nodig. Dit betekent dat u 1-3 maanden
na ons eerste contact toegang krijgt tot de
Energieplanner. Dit doen wij met behulp van
een (telefonisch) adviesgesprek. Tijdens
dit gesprek wordt u wegwijs gemaakt in de
Energieplanner en wordt u beheerder van
het tijdspad van de acties op basis van
investering, besparing, terugverdientijd en
persoonlijke toelichting.

Stap 4 U houdt volledig inzicht in uw
energieverbruik
Een gebruikelijk energieadvies is een momentopname en stopt zodra het rapportje is
opgeleverd. Uw bedrijf is echter dynamisch
en de mogelijkheden om energie te besparen
veranderen ook. Via de Energieplanner hoort
u het als er een alternatief op de markt is dat
u energie en geld bespaart. Door geregeld de
Energieplanner te raadplegen ziet u meteen
of uw energieverbruik klopt met uw bedrijfsvoering en bovendien ziet u hoeveel geld en
energie u heeft bespaard.Ook wordt u op de
hoogte gehouden met een jaarlijks updategesprek en met herinneringsmails wanneer
bijvoorbeeld het stookseizoen ingaat.
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Krijg ik support?
Om de besparingen te realiseren kan het nodig zijn dat u een
van onze energie-experts wilt spreken en wellicht bij nader
inzien nog vragen heeft over de te nemen acties.

Onze energie-experts staan klaar om u van dienst te zijn,
zodat de online bespaartool u snel het overzicht en inzicht
geeft van de besparingen uitgedrukt CO2 reductie en zeker
ook in de financiële baten.

Een overzicht van de voordelen
Complete energiescan
Mulitsite oplossing voor meerdere vestigingen
Online en altijd inzicht in het bespaaradvies
Actueel inzicht in uw verbruik
Actieplan op basis van uw bedrijfssituatie
Inzichtelijk welk effect de besparingen hebben
Contact met uw persoonlijke adviseur, die toelichting geeft op het op maat gegeven advies
Support-afdeling voor vragen over besparingen
Direct besparen op verbruik
Geen grote initiële investeringen

Meld u snel aan dan maken wij een afspraak zodat u kunt beginnen met profiteren van de energiebesparing.

