Energie Samen Rivierenland helpt bedrijven met:
Energie besparen
Een van de eerste stappen in het proces van
verduurzamen is besparen op je huidige
energieverbruik. Voor bepaalde ondernemingen is dit zelfs wettelijk verplicht. Onze
klanten besparen na hun groene investeringen 7% tot 25% op hun energiekosten.
Wil je weten welke investeringen voor
jouw bedrijf het meeste opleveren? Hoe je
aan de wettelijke verplichtingen voldoet?
Onze adviseurs kunnen je helpen met een
energiescan voor inzicht, advies op maat en
begeleiding bij de uitvoering.
Energie opwekken
Zonne-energie is een van de meest
geschikte opties om te verduurzamen en
te besparen. ESR zakelijk helpt je met een
business case die rekening houdt met
jouw situatie en ambities. En vaak met
verrassend goed rendement. Op zonneenergie is al een terugverdientijd vanaf 3
jaar mogelijk!
Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Momenteel zijn er een tweetal verplichtingen belangrijk voor ondernemers. Naar
verwachting worden deze verplichtingen de
komende jaren uitgebreid.
1. Informatieplicht energiebesparing
Sinds 2019 moeten ondernemers die meer
dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of
25.000 kubieke meter aardgas gebruiken,
elke 4 jaar hun energiehuishouding in kaart
brengen. ESR zakelijk helpt met het in kaart
brengen van de huidige situatie en de te

nemen maatregelen. Uiteraard verzorgen
we dan je verplichte melding bij de RVO.

Verduurzamen?
Dat moet je zakelijk zien!

2. Energielabel C voor kantoren
Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. ESR
zakelijk helpt je met het energielabel en hoe
je de maatregelen die eventueel nog nodig
zijn het beste kan realiseren.
Subsidie en financiering
Afhankelijk van de aard en omvang van
de onderneming of instelling zijn er zowel
landelijke als lokale subsidie- en financieringsregelingen. Wij kijken welke regelingen
voor jouw onderneming van toepassing zijn,
helpen je met advies en regelen de subsidieaanvraag.
Begeleiding bij uitvoering
Ook voor hulp bij realisatie is subsidie
beschikbaar, zodat we je tegen lage kosten
kunnen helpen bij de realisatie of compleet
ontzorgen.

Minder energieverbruik
en -kosten
Waardevermeerdering
van je bedrijfspand
Een beter werkklimaat

Verduurzamen? Dat doen we samen!

Een schoner leefklimaat
in Rivierenland

energiesamenrivierenland.nl/zakelijk

Sterkere concurrentiepositie

Meer info? Bel of mail:

Geen zorgen over
wettelijke verplichtingen

085 016 1411
zakelijk@energiesamenrivierenland.nl
Rijksstraatweg 19, 4191 SC Geldermalsen

Verduurzamen? Dat doen we samen!

Is verduurzamen al onderdeel van je bedrijfsvoering?
Onvoorspelbare energieprijzen, klimaatverandering, wetgeving en de roep uit
de maatschappij: verduurzamen van je onderneming vraagt je aandacht. Maar
waar te beginnen? Hoe pak je dat aan? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kost
het en levert het op?

Verduurzamen? Dat doen we samen!
Samen staan we voor de opgave om onze regio te verduurzamen om in 2050
volledig CO2-neutraal te zijn. Dit lijkt nog ver weg maar is dichterbij dan je
denkt. Energie Samen Rivierenland verbindt en helpt partijen in de regio om
de energietransitie mogelijk te maken.

Energie Samen Rivierenland:
onafhankelijk partner bij energievraagstukken
Energie Samen Rivierenland (ESR) is een regionale, coöperatieve organisatie
die duurzame energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. We werken aan een
schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. Dit doen we door
als onafhankelijk adviseur samen te werken met coöperaties, ondernemers,
overheden en burgers. We hebben geen winstoogmerk. Door gebruik te
maken van subsidies, kunnen we een gedeelte van onze dienstverlening
kosteloos uitvoeren.
ESR zakelijk helpt ondernemers met advies en begeleiding op gebied van
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Als onafhankelijk
partner kunnen we ondernemers ontzorgen van onderzoek en advies tot
begeleiding bij de uitvoering.

Samen aan de slag?
Wil je als bedrijf verduurzamen en weten
welke mogelijkheden er zijn?
Neem dan contact met ons op.
Onze onafhankelijke adviseur komt
graag kennismaken en kijkt met je naar jouw
bedrijfssituatie en de (financieringsen subsidie) mogelijkheden.

Bel 085 016 1411 of mail naar
zakelijk@energiesamenrivierenland.nl

<<< Energie Samen Rivierenland adviseerde een autobedrijf uit
Culemborg bij de aanleg van zonnepanelen op hun bedrijfspand.
Het bedrijf verdient ruim € 10.000 per jaar op de zonne-installatie.

