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10 praktische tips om
te besparen op uw
energierekening

10 PRAKTISCHE TIPS

OM TE BESPAREN OP UW
ENERGIEREKENING
Bent u winkelier of horecaondernemer en wilt u graag
energiekosten besparen en duurzaam ondernemen? Wij helpen u
graag op weg en bieden u handvatten om stappen te zetten. In deze
whitepaper krijgt u praktische tips en leest u welke maatregelen uw
collega-ondernemers al hebben genomen.
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10 ENERGIEBESPAARTIPS
Begin vandaag nog!
1. HOUD DE WINKELDEUR DICHT
Stoken in de winter of airco aan in de zomer met de winkeldeuren open? Dat is dweilen met de
kraan open. Houd daarom de winkeldeuren zo veel mogelijk gesloten. Het scheelt u aanzienlijk
in stookkosten en uw klanten zullen het waarderen als u de deuren dichthoudt bij temperaturen
onder de 15 °C en boven de 25 °C. De voordelen zijn dus in dit geval niet alleen voor u en uw
portemonnee, maar ook voor de klant.

“We hebben al een tijdje een ‘actief deurenbeleid’. Dat betekent dat de deur niet open blijft
staan als het buiten onder de 15 °C of boven de 25 °C is. Of dat omzet scheelt? Nee hoor,
we krijgen zelfs extra aandacht door de ledverlichting die onze winkels uitlicht. En al zou het
wel schelen, ik vind het gewoon niet kunnen dat je alle verwarmde of gekoelde lucht naar
buiten laat weglopen. Dat zou toch te zot zijn voor woorden?”
Arjan Schuurman, directeur Schuurman Schoenen.

Voor iedereen die zijn deuren dichthoudt,
hebben wij deze bordjes ontworpen. Zo
laat u zien dat u actief bezig bent met
duurzaamheidsmaatregelen en weet uw klant
dat u daarom de deuren zo veel mogelijk
dicht houdt. Het bordje kunt u opvragen bij
info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

2. CONTROLEER INSTELLINGEN VAN UW
VERWARMING, KOELING EN APPARATUUR
Controleer regelmatig de (tijds)instellingen van uw thermostaat, verwarming en verlichting. Vaak
blijkt dat iemand de instellingen ooit heeft veranderd voor bijzonder gebruik, maar vergeten is om
ze terug te zetten naar normaal gebruik. Door af te toe te controleren, voorkomt u dat verwarming,
koeling, boiler en andere apparatuur maandenlang onnodig op volle toeren draaien.
Check de installatie voor de verwarming, ventilatie en airco. Is dit optimaal ingeregeld? Doe alleen
verlichting aan in de ruimtes waar gewerkt wordt. Is er niemand aanwezig in het pand? Zet de
thermostaat en de mechanische ventilatie uit. Zet de energie-instellingen van computers en
printers op de energiebespaarstand.
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3. AANWEZIGHEIDSDETECTIE OF TIJDKLOKKEN
Verlichting en apparaten hoeven vaak niet 24/7 aan te staan. Door het aanbrengen van
aanwezigheidsdetectie voor verlichting en het plaatsen van tijdklokken kunt u makkelijk besparen en
voorkomt u dat apparaten en verlichting onnodig aan staan. Plaats bijvoorbeeld een tijdschakelklok
op de close-in/keukenboiler om te voorkomen dat deze onnodig in bedrijf is. Schakel de boiler
bijvoorbeeld uit buiten werktijden of zorg dat de boiler alleen aangaat als de schoonmaak er is.
Schakel apparatuur die niet gebruikt wordt volledig uit. Wat veel mensen niet weten is dat ook de
stand-by modus energie verbruikt.

‘‘Er zijn plekken in ons pand waar je maar enkele keren per dag komt. Bijvoorbeeld
het magazijn. Daar kunnen de lampen ook op sensoren aanspringen waardoor je
niet vergeet ze uit te doen en geen onnodig stroomverbruik hebt. Eigenlijk een heel
eenvoudige en simpele ingreep.”
Bob Schoemaker van Wijnhandel Schoemaker

4. LEDVERLICHTING
Lampen zorgen voor 30 tot 60% van het stroomverbruik van winkels en kantoren. Met ledlampen
kunt u daar flink op besparen: led verbruikt tot wel 80% minder energie dan andere lampen. Dat is
snel verdiend, bleek ook voor Ivo Thuinte, van Warenhuis Post.
“Tijdens de verbouwing zijn alle tl-buizen vervangen door ledpanelen. Dat kost ongeveer € 5.000,maar levert elk jaar een besparing op van 21.000 kWh. En het scheelt ook in geld en gedoe: ik moest
elke week wel een geknapte tl-buis vervangen, dat is met led gelukkig verleden tijd.”

5. LEG ZONNEPANELEN OP JE DAK
Steeds meer bedrijven in de Achterhoek schakelen over op zonnepanelen. Een slimme stap:
de stabiliteit van de energielasten en de onafhankelijkheid van energieleveranciers maken het
interessant.
U bent kleinverbruiker als u een aansluiting heeft van maximaal 3 x 80 Ampère. Bij de aanleg van
zonnepanelen kunt u gebruik maken van de EIA-subsidie, de zogenaamde Energie Investerings
Aftrek. Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale
winst. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op.

Lees hier meer
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6. ISOLEER JE PAND, JE VERWARMINGSLEIDINGEN EN BRENG
TOCHTSTRIPS EN KIERDICHTING AAN
Een geïsoleerde ruimte scheelt een hoop! Het zorgt ervoor dat de warmte van bijvoorbeeld radiatoren,
op de juiste plek komt en blijft. Isoleer daarom verwarmingsbuizen in onverwarmde ruimtes zoals de
ketelruimte. Het zou zonde zijn als de verwarming daar brandt voor niks, toch? Open deuren en
grote kieren zijn funest als u een ruimte duurzaam wil verwarmen. Het aanbrengen van tochtstrippen
en -banden bij deuren, ramen en de brievenbus voorkomen tocht en koudeval. Daarnaast hoeft de
verwarming minder hard te werken om de ruimte op temperatuur te houden. Een kleine stap richting
een duurzaam pand heeft u zo gemaakt, en u ziet: het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

7. MAAK GEBRUIK VAN SUBSIDIES EN FISCALE VOORDELEN
Kleine ondernemingen die hun bedrijfsgebouwen toekomstbestendig willen maken, kunnen nu
meedoen aan de stimuleringslening voor kleine ondernemingen en micro-ondernemingen. Wilt u uw
bedrijfspand verduurzamen en/of energie besparen door te isoleren, zonnepanelen aan te schaffen of
door andere maatregelen te treffen op het gebied van duurzaamheid? Dan zijn er een aantal manieren
waarop u steun kunt krijgen. RVO.nl ondersteunt u namelijk bij uw ambities richting een duurzamer
ondernemerschap, onder andere door financiering, advies en netwerken. De belangrijkste financiële
voordelen zijn voor u te behalen met:

•

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

•

Whitepaper Wettelijke energiebesparingsplicht en subsidies

•

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige aftrek milieu-investeringen (VAMIL)

•

Diverse innovatiesubsidies

8. BENT U HUURDER, GA IN GESPREK MET UW VERHUURDER
Huurder of eigenaar? Wie is er verplicht om energie te besparen? Eigenlijk is iedereen verplicht om
energiebesparende maatregelen te nemen. Ga daarom in gesprek met uw verhuurder, zodat u samen
kunt overleggen wie welke maatregelen neemt. Bij Ronald van der Kemp, ondernemer en eigenaar
van onroerende goed op Bedrijvenpark Wijnbergen in Doetinchem staat verduurzaming van zijn pand
hoog in het vaandel.
“Als eigenaar heb ik er baat bij dat de verhuurwaarde van het pand
zo hoog mogelijk blijft. Daarom vind ik het interessant en belangrijk
om een pand toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.
Daarnaast vind ik het niet meer dan normaal dat we allemaal
doen wat we kunnen, voor het milieu. De huurder heeft een
belangrijke rol. Hij of zij is degene die de energie verbruikt. In de
Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte, die veel
verhuurders gebruiken, staat goed omschreven wie waarvoor
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verantwoordelijk is. Vaak komt het erop neer dat de huurder sowieso moet zorgen voor het installeren
van duurzame verlichting en het onderhoud van de installaties, zoals de verwarming, airco en
alarminstallatie. Het komt ook wel voor dat een verhuurder zonnepanelen plaatst. Dan moet je als
verhuurder en huurder afspraken met elkaar maken over de energielasten en de verdeling van de
opbrengsten. En na die terugverdientijd heb je er allebei profijt van. In de praktijk merk ik dat er heel
veel mogelijk is als je met elkaar om tafel gaat. Maak onderling gewoon goede afspraken.”

Meer lezen? Bekijk dan deze factsheet

9. KIJK VERDER DAN ENERGIE, EN ONDERNEEM DUURZAAM
Als ondernemer kijk je naar de toekomst. Naar morgen, overmorgen en verder.
Vraagt u zich af hoe u dit het beste aan kunt pakken en waar u het beste kunt beginnen? Wij helpen
u graag op weg. Achterhoek Onderneemt Duurzaam organiseert een online Masterclass Duurzaam
Ondernemen. De datum voor de volgende masterclass is nog nader te bepalen. Wilt u zich alvast
aanmelden? Dit kan via dit formulier.

5 voordelen van duurzaam ondernemen
1. 	Kostenbesparing: duurzaam ondernemen levert u financiële voordelen op,
bijvoorbeeld door een hogere productiviteit en innovaties.
2.

Voorsprong op de markt: klanten geven steeds vaker de voorkeur aan leveranciers die
duurzaam ondernemen.

3.

Sterkere reputatie: u straalt zowel internen als extern verantwoordelijkheid uit als u
rekening houdt met het klimaat.

4.

Aantrekkelijk voor stakeholders: medewerkers, klanten, leveranciers en financiers
voelen zich sneller betrokken bij een duurzame onderneming.

5.

Last but not least: het is beter voor de planeet.

Bloemen Groot Jebbink is beloond met het certificaat goud van
de Barometer Duurzame Bloemist. Daar zijn Anita, Marco en hun
team met recht trots op. Met dit keurmerk tonen ze dat ze als
bloemist hun klanten mooie producten leveren en tegelijkertijd als
duurzaam ondernemer oog hebben voor de maatschappij en hun
omgeving. “Geweldig”, reageert Anita Groot Jebbink enthousiast.
“Dit certificaat is de kroon op ons werk. Als bloemist werk je
dagelijks met producten uit de natuur. Als we ook in de toekomst
willen genieten van bloemen, moeten we zuinig met de aarde
omgaan.”
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10. DOE DE MKB ENERGIECHECK ACHTERHOEK
Verbruikt u minder dan 50.000 kWh per jaar? Dan komt u in aanmerking voor een MKB Energiecheck
Achterhoek. De (gratis) MKB Energiecheck Achterhoek van Achterhoek Onderneemt Duurzaam geeft
u een handig overzicht van alle energiemaatregelen die voor u relevant zijn.

De MKB Energiecheck Achterhoek bevat:
1.

De top 5 van energiebesparingsmaatregelen die voor u het meest interessant zijn.

2.

Overzicht van uw energiebalans: waarvoor wordt de energie vooral gebruikt? En waar
is het meeste te winnen?

3.

Vergelijking met gelijksoortige bedrijven in uw sector (Verbruikt u meer of minder?
Kan het verbruik lager?)

4.

Onafhankelijk advies voor de mogelijke maatregelen met investeringskosten, 		
besparing en terugverdientijd.

5.

Een handig rapport waarmee u zelf naar uw installateur kunt gaan om offerte te 		
vragen voor de maatregelen die u wilt laten uitvoeren.

Rob Teunissen van Teunissen Mode heeft de Energiecheck al gedaan.
“Ons hart ligt bij de mode, dus je zult begrijpen dat ik niet ziel en zaligheid bezig was met de
energievoorziening in mijn zaak’, lacht Teunissen. ‘Maar door de scan heb ik wel inzicht gekregen
in wat het ons kan opleveren en welke mogelijkheden er voor ons waren. We kregen onafhankelijk
advies over het soort verlichting, maar ook over de financiële mogelijkheden. Dat maakte dat we een
gefundeerd besluit konden nemen en het daarom meteen in gang hebben gezet. Ik zou iedereen
aanraden om zo’n scan te laten doen.”

LAAT JE OVERTUIGEN DOOR COLLEGA-ONDERNEMERS
Met de top-tien-tips kunt u als ondernemers veel energiekosten besparen, zonder te hoeven investeren
en met weinig moeite. Met de MKB Energiecheck Achterhoek zorgt u ervoor dat u niets over het
hoofd ziet. En het is nog gratis ook!

Dennis te Kortschot van Timmermans en Mulder
“De grootste opbrengst van de scan? Dat we veel bewuster
zijn van ons gedrag. We hadden toch automatisch overal de
verwarming en de verlichting aan. Het hele pakket van kleine
dingetjes die uit de scan kwamen zorgen toch samen voor een
mooie besparing.”
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Arjan Schuurman, directeur Schuurman Schoenen
“Het levert ons flinke besparing op. Sinds de energiescan besparen we zo
€ 10.000,- per jaar op het hoofdkantoor en bij een winkelpand gaat het al
snel over € 6.000,-. En dat willen we in de nabije toekomst terugbrengen
naar energieneutraal. Stapje voor stapje, gewoon telkens doen wat je kunt
doen. Ik zou collega-ondernemers willen oproepen om eens anders te
denken: zeg niet meteen dat je niet wilt verduurzamen omdat het alleen
maar geld kost. Maar kijk naar de mogelijkheden en zie wat er wel kan en
wat dat oplevert. En denk daarbij ook even aan ons milieu en aan je kinderen
en kleinkinderen. Zo simpel is het. Gewoon doen wat je al kunt doen. Stap
voor stap.”

Ivo Thuinte van Warenhuis Post
“Ik raad alle MKB-collega’s dan ook van harte aan om de MKB Energiecheck
Achterhoek te (laten) doen. Onze winstmarges houden vaak niet over. Zo’n
check kan met weinig investeringen juist geld opleveren!”

Gerhard Kamperman van Claus Sport in Doetinchem
“De kosteloze AOD energiescan was voor ons een echte eyeopener. Je
kunt veel meer besparen dan je denkt. Daar gaan we mee aan de slag!”
en ik weet zeker dat ook veel andere winkeliers en bedrijven kunnen
profiteren van de uitkomsten van een energiescan. Het is kosteloos, je
bent er amper tijd mee kwijt, terwijl het je veel brengt.”

Bob Schoemaker van Wijnhandel Schoemaker
“De bevindingen die uit de scan naar voren komen geven helder weer
welke investeringen er gedaan kunnen worden om energie te besparen,
welke besparing dat oplevert en wat de terugverdientijd is. De return
on investment is meteen bekend! Als ondernemer wil je natuurlijk altijd
weten wat het oplevert. Daar werd ik in dit rapport wel erg blij van. De
MKB Energiecheck Achterhoek is een aanrader voor elke ondernemer met
een elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar. Het rapport
staat vol met onafhankelijke adviezen voor de mogelijke maatregelen met
investeringskosten, energiekostenbesparing en terugverdientijd. En het kost je
ook nog eens niets.”
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SAMEN NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ACHTERHOEK
We hebben maar één wereld, daar moeten we spaarzaam mee omgaan. Energieneutraal en circulair
ondernemen, dat is de toekomst. Als ondernemers hebben we een economisch belang, maar ook
een sociaal maatschappelijk belang om efficiënt met kosten, mensen en afvalstromen om te gaan.
Wilt u in beeld krijgen op welke manier u in het belang van uw bedrijf duurzamer kunt ondernemen?
Achterhoek Onderneemt Duurzaam, een initiatief voor en door ondernemers, ontstaan vanuit de
Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek, helpt u graag om deze slag te maken.
Hulp bij duurzamer ondernemen, energiebesparing, energieopwekking, duurzame inzet van
menskracht en circulair werken biedt u als ondernemer op alle fronten rendement. Rendement op
uw jaarrekening, rendement voor uw medewerkers en rendement voor het nageslacht. Achterhoek
Onderneemt Duurzaam ondersteunt u in het duurzamer ondernemen door kennis, middelen
en een groot netwerk. ‘Achterhoekse ondernemers helpen elkaar,’ is de achterliggende gedachte.
Hiervoor hebben de lokale ondernemersverenigingen en VNO-NCW Achterhoek een samenwerking
tot stand gebracht met de provincie, zes Achterhoekse gemeenten, de 8RHK ambassadeurs en de
Omgevingsdienst Achterhoek. Samen zetten we ons in voor een toekomstbestendig, energieneutraal
en circulair bedrijfsleven in de Achterhoek.

Winst
Minder energiegebruik betekent minder kosten, waardoor u meer geld overhoudt
om te investeren in uw onderneming.

Toekomstbestendig
Uw bedrijfsgebouw blijft up-to-date, ook voor bedrijfsoverdracht aan volgende
generaties of nieuwe investeerders.

NU NOG GRATIS ENERGIESCAN!
De energiescan van AOD is komende maanden nog gratis; zie hier
de voorwaarden en een korte video met meer uitleg. Daarna zullen
ondernemers het zelf moeten regelen, én betalen. AOD adviseert
daarom om nu gebruik te maken van de gratis scan, zolang dat nog
kan. “We zijn allemaal gewoontedieren, dus doen we de dingen
zoals we ze altijd deden. De manier waarop je omgaat met je
energieverbruik is zo’n gewoonte. Het kan geen kwaad om daar af
en toe even opnieuw naar te kijken,” vertelt Loes Oxener van Oxener
Schoenmode in Winterswijk.

Doe mee en ga aan de slag met de top-tien-tips. Meld u vandaag nog aan voor
de gratis scan zodat u niets over het hoofd ziet. Samen verduurzamen we de
Achterhoek.
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ZORGPLICHT
Kleinverbruikers met een verbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar hebben een
zorgplicht. Dit houdt in dat de omgevingsdienst ervan uitgaat dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen
voor energiemaatregelen.
Energie besparen is al decennia geen vrijblijvende zaak. Sinds 1993 is er de energiebesparingsplicht.
Kort gezegd schrijft de wetgever voor dat ondernemers die meer dan 50.000 kWh per jaar verbruiken,
verplicht zijn om rendabele maatregelen te treffen (terugverdientijd minder dan 5 jaar). rendabele
energiebesparende maatregelen moeten treffen. Sinds 2019 moeten ondernemers zelfs bij RVO
melden hoe het hiermee staat. Meer indruk maken de enorme prijsstijgingen van afgelopen tijd. Ze
schudden iedereen wakker en zijn voor slimme ondernemers aanleiding om hun energiekosten nog
verder te verlagen. Ondernemen is tenslotte vooruitzien. Bekijk hier meer over wettelijke energiebesparingsplicht en subsidies.

Als je niets doet, rijzen de energiekosten de pan uit
Dat energiekosten stijgen, is u vast niet ontgaan. In hoeverre die stijging tijdelijk of structureel is, is
moeilijk te zeggen. De kans op een structurele prijsstijging is groot, dus reden temeer om nú in actie
te komen zodat je als ondernemer de kosten in de hand houdt. Energiebesparende maatregelen en
zonnepanelen op je bedrijfsdak maken je minder afhankelijk van de marktprijs en de wispelturigheid
van de energiemarkt.
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