Parkstad Inspecties
Bespaar op uw
energieverbruik
Leerdam

Ons gedetailleerde
energieadvies verdient zich
in korte tijd ruimschoots
terug.

Veiligheid als norm

Van diverse kanten is het noodzakelijk om een nauwkeurig beeld te hebben
van uw energiehuishouding. Behalve dat u hiermee aan wettelijke verplichtingen voldoet, stelt een verbruiksanalyse u ook in staat om aanzienlijk te
besparen op uw elektriciteits- en gasrekening. Parkstad Inspecties Leerdam
kan u hierbij van dienst zijn.

> Verbruiksanalyse
Sinds 2006 moeten utiliteitsgebouwen beschikken over een EPC, een energieprestatie-

> Energieprestatie,
milieuvergunning

certificaat. Dit wordt toegekend aan de hand van een energieprestatieanalyse, de

en kostenreductie

EPA-U. Ligt het verbruik boven de door de overheid vastgestelde waarden dan zijn
een milieuvergunning en besparende maatregelen verplicht.

> EPA en besparingsadvies voor
elektriciteit en gas

Parkstad Inspecties Leerdam heeft veel ervaring met EPA’s en energiebesparings- hele
onderzoeken, zowel wat betreft elektriciteits- als gasverbruik. Wij kunnen voor uw
Met een energieprestatieanalyse kunt u het wettelijk
verplichte EPC verkrijgen.

onderneming of een deel daarvan de energiebalans gedetailleerd in kaart brengen,
niet alleen met het oog op het EPC of de milieuvergunning maar ook ten behoeve van een
efficiente bedrijfsvoering. Want uit onze analyse blijkt vaak dat zonder grote investeringen
significant kan worden bespaard op elektriciteits- en gasverbruik. Dat levert een
aantrekkelijke kostenreductie op en draagt bovendien bij aan het duurzame imago
van uw onderneming.
Aan de hand van de analyse stellen wij een gedetailleerd rapport op waarin gebouwen
en bedrijfsprocessen worden beschreven, hun energiehuishouding en de berekende
energiebalans. Verder worden de besparingsmogelijkheden met bijbehorende investeringen en terugverdientijd in kaart gebracht. Desgewenst kunnen wij een plan van
aanpak voorstellen, al dan niet inclusief mogelijke organisatorische maatregelen. Ook
een overzicht van de beschikbare subsidieregelingen ontbreekt niet.
U kunt de energieprestatieanalyse gelijktijdig met veiligheidsinspecties volgens NEN
3140 / NEN 1010 laten uitvoeren. Ook zijn combinaties met bijvoorbeeld analyse van
de lichtnetkwaliteit en thermografisch onderzoek mogelijk.
Energiebesparing leidt
niet alleen tot lagere
kosten maar verhoogt het
duurzame imago van uw
onderneming.
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