Bent u ondernemer en wilt u
voordelig onafhankelijk en duurzaam
energieadvies voor uw bedrijfspand?
Doe dan ook mee aan het project Energie voor MKB in uw gemeente

Tien redenen om mee te doen aan het project Energie voor MKB:

•
•
•
•
•

Er liggen kansen: lagere energiekosten door
besparingen van 20 tot 60%
Een onafhankelijke energie expert komt bij u
langs
Samen kijken we naar uw mogelijkheden voor
energiebesparing en zelf opwekken
U weet wat u kunt doen om uw gasverbruik
af te bouwen
U krijgt een compleet rapport met alle
maatregelen en bijbehorende subsidies

•

U weet meer over verduurzaming van uw
wagenpark en de inkoop van duurzame energie

•

Met deze kennis kunt u zelf maatregelen nemen
en offertes opvragen

•
•

Wij blijven uw vraagbaak
Wij werken nauw samen met uw gemeente en
met lokale leveranciers

•

U maakt uw bedrijf klaar voor de toekomst!

Wat is het project Energie voor MKB?
Dit project is een initiatief van de Stichting Energie voor MKB in samenwerking met uw gemeente.
Samen met andere ondernemers in uw gemeente krijgt u praktisch advies over energiebesparing, zelf
opwekken en het afbouwen van uw gasverbruik. Inclusief bijbehorende subsidiekansen en fiscale
regelingen. Bovendien krijgt u tips voor het verduurzamen van uw wagenpark én de inkoop van duurzame energie.
Wij geven u een onafhankelijk, compleet technisch en financieel advies. Hiermee kunt u zelf bepalen wat u
wilt besparen en investeren én wanneer u dat wilt doen.

Wat kan ik verwachten?

Voor wie?

-

- Alle bedrijven kunnen meedoen welke gevestigd 		
zijn in een pand
- Het standaardtarief geldt voor kantoorpanden met
een oppervlakte tot 1.500 m2 en melkveehouderijen
- Voor bedrijven met complexe bedrijfsprocessen 		
kan met meerkosten advies worden gegeven

Telefonisch intakegesprek bij aanmelding
Startbijeenkomst
Onafhankelijk, compleet energieadvies
Inzicht in besparingen
Goede basis voor offertes
Uw energie expert blijft uw vraagbaak
Informatiebijeenkomsten voor u en andere
ondernemers in uw regio

Wat zijn de kosten?
Het standaardtarief voor dit complete energieadvies bedraagt € 795,- (excl. BTW). Door een bijdrage van
uw gemeente en de provincie Fryslân kunnen we dit traject aanbieden voor de aantrekkelijke prijs van
€ 350,- of € 500,- (excl. BTW). Dit is afhankelijk van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. Als u
maatregelen neemt (LED-verlichting, zonnepanelen, etc) zijn deze fiscaal aftrekbaar via de EIA (energie
investeringsaftrek). Het energieadvies valt hier ook onder.

Resultaten van het project
In de gemeente Ooststellingwerf hebben een groot aantal bedrijven meegedaan aan het project. Zij zijn
enthousiast geworden en hebben op korte termijn maatregelen genomen.

Gerben en Willyande Smeenk
van melkveehouderij De Oolde Hof
in Makkinga werken vanaf 2018
zonder aardgas door gebruik van
zonnepanelen en warmte van de melk
Wie zijn wij?

Stichting Energie voor MKB is een projectorganisatie bestaande uit:

•
•
•

Marlies Ballemans, Ballemans Advies Joure: projectmanager
Freerk Wiersum, W2N Engineers Drachten: 				
duurzaamheidsadviseur
Marco Hoogland, Hoogland Subsidieadvies Leeuwarden:
subsidieadviseur

Wij zijn uw aanspreekpunt in dit project. Wij spreken de taal van
de ondernemer en hebben allen jarenlange ervaring met het
adviseren en begeleiden van MKB-ers. We beschikken over een
groot netwerk binnen het midden- en kleinbedrijf en de overheid.

Contact opnemen?

Stichting Energie voor MKB
Dopheide 2
Postbus 258
9200 AG Drachten
www.energievoormkb.nl
info@energievoormkb.nl
088 – 40 40 333

Marco, Marlies en Freerk

