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Mede dankzij de inzet van Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’ heeft onze opdrachtgever Novatec een 
prachtig resultaat geboekt qua energiebesparing, zo als 
onlangs te lezen was in een persbericht van en over 
Novatec in lokale kranten en op regionale websites. 

Bent u ook geïnteresseerd in een energie-
besparingsdiagnose van Energie Adviesbureau 

’Het Snoer Om’, dan vernemen wij dit graag.

Vanuit Nederlandse wetgeving en Europese Richtlijnen 
bestaat er de wettelijke verplichting, om energieverbruik 
omlaag te brengen en energiebesparende maatregelen 
toe te passen voor organisaties met een energieverbruik 
hoger dan 25.000 m3 aardgas en/of 50.000 kWh elek-
triciteit per jaar.

Om bedrijven te stimuleren en te faciliteren bij energie-
besparing, heeft Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ 
een energiescan ontwikkeld voor bedrijven die qua 
energieverbruik vallen onder de toetsingscriteria vanuit 
het Activiteitenbesluit volgens de Wet Milieubeheer en/
of vallen onder de Europese Energie-Effi ciency Richtlijn 
(EED).

De energiescan van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer 
Om’ is volledig toegespitst op uw bedrijfssituatie en uw 
specifi eke energieprofi el. 
Door middel van een energiebesparingsdiagnose krijgt 
u inzage in uw energieverbruik en eventuele besparings-
mogelijkheden. Het gaat dan om concrete besparingsad-
viezen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. 
Een ander voordeel is, dat u niet hoeft af te wachten 
tot het Bevoegd Gezag (de Omgevingsdiensten) dit 
afdwingt. Door het laten opstellen van een maatwerk 
energiebesparingsonderzoek houdt u namelijk zelf de 
regie over het nemen van energiebesparende maatre-
gelen. Bedrijven die namelijk geen afspraken hebben 
gemaakt over energiebesparing, krijgen maatregelen 
verplicht opgelegd. Ook kunnen bedrijven die zich niet 
aan de afspraken uit het Energieakkoord houden straks 
een boete opgelegd krijgen.

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ helpt

Met een overzichtelijke rapportage en heldere praktische
adviezen, kunt u snel en zonder al te veel ingrijpende 
vervangingen, energie en dus kosten besparen.

Energie en geld besparen!

tot energiebesparing
Wettelijke plicht 


