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Waarom met Eneco?

ü Eneco is de partner die sinds 2007 koploper is in duurzame opgewekte energie

ü Eneco redeneert vanuit de klantvraag en niet vanuit het product

ü Eneco handelt vanuit de kracht van samenwerken

Slim, Duurzaam, Decentraal, Samen
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Manager regio Amsterdam en Utrecht

Ø Stedelijke transitie
Ø Logistiek en havens 
Ø Industrie



Van energiebesparing naar duurzame energie 

• Klimaatakkoord geeft richting hoe we de KT klimaatdoelen (2030) kunnen halen 

• Klimaatdoel 2030: 49% CO2 reductie t.o.v. 1990  --> 9-2019: 15% CO2 reductie1

De overheid zet steeds meer in op verplichtingen om zo de doelstellingen te behalen, zoals: 

1 https://www.foodlog.nl/artikel/co2-uitstoot-nederland-15-lager-dan-in-1990-landbouw-dichtst-bij-doelstelli/

Ø Sinds 1 juli erkende (energiebesparende) maatregelen verplicht 
Ø Zakelijk vastgoed à Minimumeis van label C vanaf 2023
Ø Vanaf 2020 moeten 1 op 10 parkeerplaatsen bij kantoren voorzien van een laadpaal

https://www.foodlog.nl/artikel/co2-uitstoot-nederland-15-lager-dan-in-1990-landbouw-dichtst-bij-doelstelli/


Eneco is uw partner voor
Begeleiding bij energiebesparing middels de Energiecoach

Met de Energiecoach: 
1) heeft u inzicht in de huidige situatie 
2) krijgt u advies over de te nemen (erkende) maatregelen
3) kunt u de voortgang energie- en kostenbesparing live volgen! 

• Goossens wonen & slapen ging u voor [zie video]. 

Heeft u interesse? 
• Meldt u zich aan bij Eneco 
• Een intake wordt ingepland
• Het plaatsen slimme meter wordt geregeld
• Energiecoach wordt ingeregeld 
• Periodieke monitoring ingepland
• Energie- kostenbesparing kan beginnen! 

Eenmalige scan Periodieke begeleiding
Bij energierekening < €77.000,-

Periodieke begeleiding
Bij energierekening €77.000,-tot € 250.000 

ü Nulmeting
ü Energieadvies
ü Eindrapport (voldoet aan 

eis erkende maatregelen) 

ü Nulmeting
ü 2 keer per jaar advies  
ü Helpdesk 
ü inregelen online systeem 
ü Eindrapport (voldoet aan eis erkende maatregelen/ EED) 

€ 299,- (eenmalig) € 399,- eenmalig
€ 34,50 per maand 

€ 499,- eenmalig 
€ 44,50 per maand 

https://youtu.be/MXeMozVp9S4


Eneco is uw partner voor
Faciliteren, realiseren en exploiteren van collectieve oplossingen. Voor veel ondernemers is een 
gezamenlijke oplossing optimaler en financieel aantrekkelijker dan een individuele oplossing. Daarnaast leidt 
een gezamenlijke oplossing vaak voor lokaal meer draagvlak.  

Wat gezamenlijk oplossingen betreft kan Eneco ondersteunen bij: 

1. Collectieve warmte/koude-installatie

2. Participatie in zon- of windprojecten (JV of crowdlending) 

3. Verbinden van duurzame projecten aan omliggende bedrijven of woningen met energiemanagement 

4. Ondersteunen van bedrijfsverenigingen of lokale coöperaties middels 

ü Aanbieden van portals (inkoop van energie of laadpalen) 

ü technische diensten (zoals bieden van PV-schap en forecasting) 



Eneco is uw partner voor
Maatwerk oplossingen voor uw bedrijf

In iedereen kan vandaag nog omschakelen naar duurzaamheid  

Als partner krijg je ondersteuning bij profilering vanuit marketing klik hier voor een voorbeeld

Zonnesysteem-op-dak

Slim laden Warmte- koude opslag

Zonnesysteem-op-carport

Accubatterij

Gebouw- & Energiemanagement

Koppeling aan (duurzame) Energie
Verkoop 
Certificaten

Wel verduurzamen maar niet investeren? 
Eneco investeert en u leaset!

Wel de ruimte maar geen energie nodig? 
Eneco huurt uw ruimte!

Zelf investeren maar hulp nodig? 
Eneco begeleidt u in het gehele proces! 

ü Eneco investeert, ontwikkelt en realiseert 
ü Eneco exploiteert
ü Aangesloten op uw energievoorziening
ü Prestatieafspraken (leveringszekerheid, etc.)
ü Garantie afspraken (bijv. voorkomen lekkage)

ü Eneco investeert, ontwikkelt en realiseert 
ü Eneco blijft eigenaar van opgewekte energie
ü Aangesloten op openbare net
ü Prestatieafspraken (leveringszekerheid, etc.)
ü Garantie afspraken (bijv. voorkomen lekkage) 

Ondersteuning in proces: 
ü Subsidieaanvraag
ü Aanvraag netverzwaring bij netbeheerder
ü Selectie installateur/ EPC partij
ü Begeleiding realisatie en oplevering

Maandelijkse besparing en leasebedrag Maandelijkse vergoeding voor ruimte gebruik Eenmalige prijs voor dienstverlening

Ook innovatieve oplossing zoals:
Ø Electrode boiler (voor verwarmen 

productieprocessen), 
Ø Groene waterstofproductie 
Ø Walstroom
Ø Biostoom

https://youtu.be/mkBj_jDASKA
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