ENERGIEBESPARINGSPROCES

Hé, wakker worden:
neem ‘Regie op Energie’!
In de energiewereld word jij - natuurlijk netjes achter de schermen - misschien wel ‘slaper’ genoemd.
Een ‘slaper’ is daar een ondernemer die amper weet hoe hoog het eigen energieverbruik is en er nauwelijks aandacht
aan schenkt. Helaas bestaan die ‘slapers’ nog steeds, met bosjes! Een ‘slaper’ betaalt meestal teveel voor energie,
laat hele slimme kansen liggen om energiebesparende maatregelen te treffen én heeft geen idee of hij/zij eigenlijk
wel voldoet aan wet-en regelgeving op dit gebied.

Groene Allianties de Liemers heeft
samen met adviesbureau Blue
Terra Energy Experts en lokale
partners in de Liemers een (meerjarige) aanpak
ontwikkeld waarmee bedrijven en instellingen
worden aangespoord en ontzorgd in hun
energiebesparingsproces. Wij geven bedrijven
en instellingen weer ‘Regie op Energie’.

- Controle of maatregelen goed zijn uitgeleverd
- Monitoring van het energieverbruik

‘Regie op Energie’ wordt in de Liemers
aangeboden aan bedrijven en instellingen
(klein, middelgroot én groot) in de vorm van
een vierjarig abonnement. In het eerste jaar
krijg je, nadat je bij ons geregistreerd bent,
een bezoek van één van onze onafhankelijke
energieconsultants. Dit kan ook met
medewerking van je eigen installateur of
accountant. De consultant brengt voor jou de
energiebesparende - zogenaamde ‘erkende’ maatregelen in beeld; bespreekt die met je en
maakt werkafspraken en een planning.
Wij zorgen ervoor dat je dan gelijk kunt
aantonen dat je aan wet- en regelgeving voldoet.
Onze aanpak is namelijk goedgekeurd door de
Omgevingsdiensten (het bevoegd gezag).
In het tweede, derde en vierde jaar zorgen
we voor:
- Begeleiding bij het aanvragen en
beoordelen van offertes

Voordelen om aan ‘Regie op Energie’ mee te
doen zijn:
- Je bespaart kosten
- Je verhoogt het werkcomfort
- Je investeert in waardevermeerdering
van het bedrijfspand
- Je maakt processen efficiënter
- Je voldoet aan wettelijke verplichtingen,
zoals de informatieplicht met ingang van
1 juli 2019.
-É
 n je draagt bij aan een schonere Liemers en
de maatschappelijke verantwoordelijkheid
om de CO2-emissie te verlagen

Als Groene Allianties de Liemers zorgen
wij ervoor dat alle betrokken partijen, zoals
consultants, installateurs en accountants
gekwalificeerd zijn door ze te trainen en
daarna op onze website te registreren.

Met ‘Regie op Energie’ bieden wij:
-E
 en aanpak van onze onafhankelijke stichting
(zonder winstoogmerk): Groene Allianties
de Liemers
-C
 ontinuïteit in de aandacht voor het
energieverbruik binnen je bedrijf of instelling

-K
 waliteit in de uitvoering omdat alle
betrokkenen - energieconsultants,
installateurs, accountants - jaarlijks door ons
getraind worden
-R
 egie (greep & controle) maar tegelijkertijd
vooral ‘ontzorging’!
Groene Allianties de Liemers werkt
samen met lokale partijen zoals
accountants, energieconsultants en
installateurs om u te ontzorgen in het
energiebesparingsproces. De kosten van ons
vierjarig abonnement zijn laag en afhankelijk
van de hoogte van het energieverbruik. Mede
dankzij financiële ondersteuning door de
Provincie Gelderland zijn voor de eerste 100
deelnemers uit de Liemers onze tarieven
helemaal aantrekkelijk.

«

Wist je overigens dat het al sinds 1993
verplicht is om energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd
korter dan 5 jaar uit te voeren? Tot op
heden werd hierop niet gehandhaafd,
maar dit gaat echt veranderen met de
informatieplicht die op 1 juli 2019
van kracht wordt.

MEER WETEN?
Ga naar https://www.groenealliantiesdeliemers.nl/regie-op-energie/
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