
Wat heb je te verliezen?
Behalve je energiekosten...

Wat kost het?

Kosten afhankelijk van stroom- en gasverbruik.

Leden van Kring Raalter Werkgevers betalen 50%. 

Minder dan 50.000 kWh of 25.000 m3 /jaar: € 350,00 (of € 175,00)

Meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 /jaar: € 750,00 (of € 375,00)

Tijdsinvestering: 3 uur

Energie Support Salland is een initiatief van een groep lokale bedrijven en specialisten 

die vanuit hun professie elke dag bezig zijn met duurzaamheid en energie.

Wat heb je te verliezen... behalve je energiekosten?
Neem contact op:  energiesupportsalland.nl  of  info@energiesupportsalland.nl



Inzicht in je energieverbruik levert je geld op
Wist je dat de meeste bedrijven zonder investeringen al energie kunnen besparen? 

Bijvoorbeeld door de ventilatie, verwarming en koeling beter in te regelen. Kleine 

aanpassingen kunnen je gasverbruik verminderen en je dus meteen geld opleveren. 

Energie Support Salland helpt je om duidelijk in beeld te krijgen wat je verbruikt aan 

gas en elektra en met welke quick wins je eenvoudig energie bespaart. Je krijgt ook 

advies over welke energiebesparende maatregelen je kunt nemen die zich binnen 5 

jaar of langer terugverdienen. En we kunnen je helpen bij het (laten) uitvoeren van 

maatregelen. Met de huidige gasprijzen ben je een dief van je portemonnee als je geen 

actie onderneemt!

Dit bespaarden Sallandse ondernemers tot nu toe:
9,40% (elektra) + 14,30% (gas) door Quick Wins
potentiële jaarlijkse kostenbesparing ca. € 55.000,00

11,12% (elektra) + 17,25% (gas) door investeringen met terugverdientijd < 5 jaar
potentiële jaarlijkse kostenbesparing ca. € 65.000,00

Dit kun je van ons verwachten
Voorbespreking en aanleveren energienota’s en bouwtekeningen pand.

Energie-audit: hoeveel verbruik je en hoeveel kun je besparen? 

Scan en rapportage met daarin o.a.: 
   Quick Wins: eenvoudige maatregelen met geen/minimale investering. 
   < 5 jaar: maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar.

Toelichting op de energie-audit.

Advies en/of ondersteuning bij het uitvoeren van de 

besparende maatregelen (optioneel).
(1) Besparing per jaar na uitvoeren ‘Quick Wins’; maatregelen waarvoor minimale investeringen nodig zijn.

(2) Besparing per jaar na uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

(3) Besparing per jaar na reeds, op eigen initiatief, uitgevoerde maatregelen.

OPMERKING: kostenbesparingen op basis van energietarieven afgelopen twee jaar.

GAS

ELEKTRA (Besparingen per jaar)

212.000 kWh  |  € 20.813,00  |  9,09%
Reeds bespaard (3)

259.200 kWh  |  € 11.764,00  |  11,12%
< 5 Jaar (2)

219.150 kWh  |  € 21.515,00  |  9,40%
Quick Wins (1)

(Besparingen per jaar)

66.700 m3  |  € 39.424,00  |  17,25%
< 5 Jaar (2)

55.280 m3  |  € 33.113,00  |  14,30%
Quick Wins (1)

Potentieel verbruik

264.641 m3

Oude verbruik

386.621 m3

Potentieel verbruik

1.641.384 kWh

Oude verbruik

2.331.734 kWh


