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Gratis energiescan voor bedrijven

Geachte ondernemer,
Wilt u direct besparen op uw energierekening en bijdragen aan een duurzame stad? Dat kan makkelijk
en snel. De gemeente Den Haag helpt u graag. Met een energiescan krijgt u snel inzicht in hoe u
energie kan besparen en uw onderneming kan verduurzamen. Daarbij helpt het u, indien van
toepassing, te voldoen aan de wettelijke informatieplicht energiebesparing.
Energiescan en energielabel
De gemeente biedt u een gratis energiescan. Een gespecialiseerde adviseur komt bij u langs om uw
situatie te bekijken. Op basis van dit bezoek ontvangt u een rapport met de maatregelen die het beste
bij uw pand passen en de grootste energiebesparing opleveren. Het rapport bevat voor elke maatregel
de te verwachte investering, de besparingen en de vermindering van de C02 uitstoot. Daarbij bevat het
rapport advies voor de aanpak van deze maatregelen. U kunt dus direct aan de slag met besparen.
Ook ontvangt u ter indicatie een energielabel voor uw pand en wordt u meegenomen in de mogelijke
stappen naar een beter label.
Meld u nu aan
De gemeente heeft Praeter gevraagd deze energiescans uit te voeren. Praeter is een onafhankelijk
Haags adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheidsadvies voor bedrijven.
Wilt u ook snel inzicht in uw besparingsmogelijkheden? Meld u nu aan voor een energiescan via
info@praeter.nl of via het telefoonnummer 070-2390104. Er zijn een beperkt aantal energiescans
beschikbaar, dus wees er snel bij.
Heeft u vragen voor de gemeente? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens bovenaan deze
brief.
Met vriendelijke groet,
Erik van der Liet
Kwartiermaker duurzaamheid MKB
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