Complete oplossing

Hoogst haalbaar rendement

Totaalconcept
voor toekomstbestendige panden
Een oplossing op maat, passend bij uw
bedrijfsplannen voor de toekomst

Het verhaal

Onze overtuiging en doelstellingen
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Waarom?

02

Hoe?

03

Wat?

Omdat we zuinig moeten zijn op onze
omgeving en aarde

Door in groene oplossingen te denken die
waarde toevoegen of behouden

We bieden een totaalconcept voor het
verduurzamen van (bedrijfs)panden

De Groene Kluis

Een energieneutrale totaalaanpak op maat

We hebben, na twintig jaar ervaring én samen met gerenommeerde partners, een
totaalaanpak ontwikkeld die past bij uw eigen energieneutrale bedrijfsplannen.

Waarom?
De overheid gaat ondernemers verplichten om te verduurzamen. Daarom vliegen aanbiedingen om uw energierekening te verlagen u om de oren. Weet u niet meer waar u moet
beginnen? Begin bij De Groene Kluis!
Het geheel verduurzamen van uw (bedrijfs)pand gaan wij voor u regelen mét financiering en
wel zo dat u minder geld kwijt bent elke maand. U kunt blijven ondernemen, wij beheersen
met onze partners de gehele keten.

Hoe werken we?
Wij nemen u alles uit handen, van de financiering tot en met het beheren van de benodigde
installaties. Wij zorgen voor de verduurzaming van uw bedrijf of organisatie, terwijl u gewoon
doet waar u goed in bent; ondernemen.
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Een afspraak wordt ingepland
met een adviseur die
het gehele concept
vertegenwoordigt

02

Een gedegen
onderzoek of schouw
ter plaatse wordt
uitgevoerd

03

04

Dit resulteert in een compleet
adviesrapport met
aanbevelingen en van
mogelijke financieringsvormen

Na akkoord gaan we verder
alles regelen: financiering,
installatie oplevering,
nazorg en beheer

Ons gehele proces ziet er als volgt uit
In dit totaalconcept van het verduurzamen van bedrijfspanden houden we rekening met alle
facetten die effect hebben op uw energierekening en uw plannen voor de toekomst. Ons
uitgangspunt is dat uw energierekening naar nul gaat.
Mocht er sprake zijn van asbest, dan integreren wij de verwijdering ervan in bijvoorbeeld het
aanbrengen van zonnepanelen. Het projectbureau houdt de regie.

Schouw / adviespunten
Tijdens het onderzoek of de schouw, worden onderstaande punten grondig bekeken.
De financiering van uw project hangt af van het rapport dat daarna hierover wordt opgesteld.
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Verwarmingstechniek cv – gas – wind – zon – elektrisch – warmtepomp – airco - ventilatie
Stookwijze		
warmtebron – radiatoren – vloerverwarming – warmwater - boiler(s)
Stroomvoorziening meterkast(en) - aansluiting(en) - vermogen
Isolatie		
gevels – vloeren – muren – ramen - daken
Zonnepanelen
wel / niet aanwezig – omvormers – vacuümbuizen
SDE			
contract aanwezig/aangevraagd, mogelijk interessant
Verlichting		
type verlichting – TL – gas – LED – infrarood – armaturen
Water		
ontharder – hardheid water
Zwembad		
hoe verwarmd
Asbest		
wel/niet aanwezig
Energiecontract
verbruik gas en elektra
Service/onderhoud huidige vs. toekomstige behoefte/kosten
Financiering		
zelf investeren – subsidies – extern - energieloket

Wat levert het u op?
1.
2.
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We gaan ervoor zorgen dat uw energierekening fors omlaag gaat, het liefst naar nul
U krijgt een compleet energie-adviesrapport met financieringsvormen
Wij regelen deze financiering voor u
Voor de lange termijn legt u de basis voor een duurzame onderneming
Een oplossing op maat, passend bij uw bedrijfsdoelstellingen
Waardevermeerdering van uw pand
We richten voor en met u uw eigen Groene Kluis in!

Partners
“De Groene Kluis” biedt u de expertise van vele partners, met hun eigen ervaring en
bewezen staat van dienst, zoals:
Subvention b.v.			
subsidie en financiering
Installatie Experts b.v.		
electrotechnisch installatiebedrijf, beheer en onderhoud
Flory Asbestverwijdering b.v.
asbest, dakbedekking, hydrobags,
Tautus b.v.			zonnepanelen
Froonacker Van de Witte b.v.
verzekeringen en risicobeheer

Zwolseweg 439A - 7414 KE Deventer
info@degroenekluis.nl - 0570 - 756 136

