MEER WINST
MET MINDER ENERGIE
Fors besparen op uw energierekening, uw bedrijf klaar maken voor de toekomst én het
milieu minder belasten. Meer winst, met minder energie. Daar zeggen de meeste ondernemers geen nee tegen.
Loont dat? En kost dat niet veel tijd? Vraag het de Winterswijkse ondernemers die al
duurzaam ondernemen en energie besparen via Achterhoek Onderneemt Duurzaam.
Veruit de meeste ondernemers zijn verrast over het gemak en over hun mogelijkheden.
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Het begint bij een scan
Het begint allemaal met een scan van uw bedrijf,
zodat u in beeld krijgt hoeveel energie u kunt
besparen en hoe u duurzaam kunt ondernemen.
In 2019 heeft Winterswijk de beschikking over een
beperkt aantal kosteloze scans. De scan wordt u
aangeboden door Achterhoek Onderneemt Duurzaam, de gemeente en de provincie. Makkelijker
kunt u het nu bijna niet krijgen.
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Projectteam Winterswijk:

In Winterswijk lieten al veel ondernemers een scan
doen. Uw energieverbruik bepaalt voor welke scan
u in aanmerking komt. De scan geeft u inzicht in
uw mogelijkheden, terugverdientijden en in wat
voor u de beste volgorde is om maatregelen te nemen. Valt u onder de informatieplicht van de Wet
milieubeheer? Dan is de scan ook nog eens een
heel belangrijk instrument om aan uw verplichting
te kunnen voldoen. De scan gaat u tijd schelen,
geld opleveren en de duurzame maatregelen die
geadviseerd worden zijn ook nog eens beter voor
ons klimaat. Een win-winsituatie.
Vraag bij uw eigen ondernemersvereniging of er
voor u ook een scan beschikbaar is. Voorkom onnodig verlies in uw bedrijf.
Op de achterzijde leest u welke ondernemers u al
voorgingen.

OWIN:
Willy Smit (Wam & van Duren) info@owin.nl
Horeca Winterswijk:
Leon ten Elshof (Gusto) info@beleefgusto.nl
OBW :
Jan Bent (Wenninkhof) voorzitter@vereniging-obw.nl
STW :
Jan van der Heide (Camping Vreehorst) jan@vreehorst.nl
ABH-City:
Loes Oxener (Oxener Schoenmode) info@abhcity.nl

Meer informatie: info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

“Door de scan kijk ik nu
met hele andere ogen
naar ons bedrijfspand”
Robert Siertsema
Gebuwin Winterswijk

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

MEER WINST
MET MINDER ENERGIE
Let op: informatieplicht voor 1 juli 2019
Verbruikt u 50.000 kWh of 25.000m3 gas of meer? Dan valt uw bedrijf
onder de informatieplicht van de Wet mileubeheer. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te
besparen. Vanaf 2019 is de regeling gewijzigd en bent u ook verplicht
om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft
genomen. Uw rapportage dient voor 1 juli 2019 binnen te zijn bij het
eLoket van RVO.nl.
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Om deze rapportage te kunnen doen dient u tijdig een E-herkenning
voor uw bedrijf aan te vragen. Bovendien dient u tijdig op de hoogte te
zijn van de specificaties van uw energieverbruik én de mogelijkheden
om dit verbruik terug te brengen.
Met de energiescan van AOD heeft u een goed instrument in handen
om deze rapportage op een goede en snelle manier te kunnen invullen.
Mis het niet en maak er snel gebruik van zolang de scans nog kosteloos
beschikbaar zijn.

Voor welke scan komt u in aanmerking?
Uw energieverbruik bepaalt welke scan voor u beschikbaar wordt gesteld.
. u mogelijkheden:
Een overzicht van de

ENERGIEVERBRUIK
< 50.000 kWh of

ENERGIEVERBRUIK
50.000 - 200.000 kWh of

ENERGIEVERBRUIK
> 200.000 kWh of

< 25.000 m³

25.000 - 75.000 m³

> 75.000 m³

MKB ENERGY CHECKUP

ENERGIE- EN DUURZAAM
ONDERNEMEN SCAN

ENERGIEONDERZOEK
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Online hulpmiddel, speciaal
gericht op het mkb-bedrijfsleven.
De junioradviseur vult de scan
samen met u in.
Of u een winkel, horeca of
kantoor heeft: deze energiescan
geeft u een eerste oriëntatie van
uw besparingsmogelijkheden,
een handvat voor een gesprek
met uw installateur.

NU GRATIS
Een gespecialiseerde adviseur
komt bij u langs en geeft inzicht
in uw energiebesparingsmogelijkheden, terugverdientijden,
financiële mogelijkheden (en
subsidies) en de maatregelen
die u kunt nemen.
Daarnaast krijgt u strategisch
advies hoe u circulair kunt ondernemen en hoe u duurzaamheid in uw bedrijfsvoering kunt
verwerken.

TEGEMOETKOMING
IN DE KOSTEN
Een gespecialiseerde adviseur
komt bij u langs en doet een
uitgebreid energieonderzoek
dat inzicht geeft in de besparingsmogelijkheden voor uw
bedrijf.
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MASTERCLASS
DUURZAAM
ONDERNEMEN
NU GRATIS
Ondernemers die een energiescan laten afnemen krijgen ook
de mogelijkheid om een
masterclass duurzaam ondernemen te volgen, verzorgd door
een duurzaamheidsexpert.

Indien gewenst wordt dit
onderzoek uitgebreid met een
‘duurzaam ondernemen’ scan.

Meer informatie: info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

