
Energie en geld besparen
in mijn bedrijf

Aan de slag met nieuwe energie - Soest



Energieconvenant Soest & energiescan
Laat een energiescan doen. Dat bespaart uw bedrijf energie en geld. 

Met het energieconvenant ontzorgen we* bij het besparen van energie en 
overstappen op schonere vormen van energie. Meedoen betekent korting 
krijgen op een energiescan van uw bedrijf door Klimaatroute. Meedoen 
betekent ook dat u deel uitmaakt van een netwerk van  ondernemers in 
Soest, die al veel hebben bespaard op hun energierekening. Met een druk 
op de knop kunt u daarna heel eenvoudig offertes aanvragen. Met minimale 
inspanning wordt uw bedrijf energiezuiniger. Daarmee bespaart u geld en 
vermindert u uw CO2-uitstoot.   

Energiescan van uw bedrijf
Na de scans van Klimaatroute krijgt u een digitaal overzicht. Daarin ziet u op 
welke manier u energie en dus geld kunt besparen. Vervolgens krijgt u een 
jaar lang begeleiding bij het nemen van maatregelen: van hulp bij offerte-
trajecten tot hulp bij het voldoen aan de informatieplicht.

Zon op bedrijfsdak of overdekte parkeerplaatsen/-terreinen 
Wilt u de energie voor uw bedrijf duurzaam opwekken? Er zijn al vele goede 
voorbeelden van bedrijven in Soest die u voor zijn gegaan. 
Vanzelfsprekend helpen wij u ook hierbij. De provincie Utrecht biedt 
bijvoorbeeld een gratis dakscan aan en ondersteuning bij de aanvraag van 
SDE++ subsidie.

Wat kost een energiescan van Klimaatroute?
Dat is afhankelijk van de grootte van uw bedrijfspand, maar nooit meer 
dan € 600,00, omdat  gemeente Soest de helft betaalt.
< 2000 m2: € 400,-
 2000 m2 - 4000 m2: € 800, -
> 4000 m2: €1200,- 
De energiescan kost u dus € 200, € 400 of maximaal € 600. 

*Bedrijven Managementorganisatie (BMO), de Soester Zakenkring, het Bedrijven Platform 

Duurzaamheid (BPD) en de deelnemende bedrijven



De voordelen voor u als ondernemer:
 Uw energierekening daalt, gemiddeld meer dan 30% met een 

 terugverdientijd van minder dan drie jaar 
 U bent op weg naar een toekomstbestendig bedrijf als het gaat om 

energie.
 Na het ondertekenen van het energieconvenant waarmee u de 

 energiescan aanvraagt wordt u twee jaar niet bezocht door de RUD 
 (regionale uitvoeringsdienst) op de energiebesparingsplicht uit het 
 activiteitenbesluit. De energiebesparingsplicht geldt voor iedere 
 inrichting die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 

25.000 m³ aardgasequivalenten gebruikt. 
 U wordt maximaal ontzorgd, door met een druk op de knop offertes 

aan te vragen, vooral bij lokale partijen. 
 Alle ondertekenaars helpen elkaar en delen goede voorbeelden. 

Voorbeelden van maatregelen
 Het goed instellen van de verwarming levert direct geld op. 
 Ledverlichting is vaak binnen anderhalf jaar terugverdiend en levert een 

vaste besparing tot wel 70% op de energiekosten.
 Bewegingssensoren, zodat lampen niet onnodig branden.
 Monitoring, zodat u kunt zien waar uw energieverbruik vandaan komt.

Aanmelden kan via een e-mail of telefonisch bericht aan Bas de Haas. 
Hij is de onafhankelijk energieconsulent namens Bedrijven Management 
Organisatie Soest. 
 E-mail: bas@bmosoest.nl
 telefoon: 06-53843794

Energieloket Soest:
 www.energieloketsoest.nl/soester-ondernemers-verduurzamen

Zo doet u mee 



Aan de slag met nieuwe energie - Soest

ENERGIELOKET SOEST
Startpunt voor energiezuinig en toekomstbestendig bedrijf is 
https://www.duurzaambouwloket.nl/soester-ondernemers-verduurzamen

- Subsidie en financiering
- Offerte aanvragen
- Soester advies en begeleiding (bel Bas)
- Staat uw vraag er niet bij? 

Wij helpen u graag verder.


