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MEER WINST
MET MINDER ENERGIE

Wilt u meer winst maken met minder energie?
Uw huidige energieverbruik bepaalt voor welke scan u in aanmerking komt.
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Online hulpmiddel, speciaal
gericht op het mkb-bedrijfsleven.
De junioradviseur vult de scan
samen met u in.

Een gespecialiseerde adviseur
komt bij u langs en geeft inzicht
in uw energiebesparingsmogelijkheden, terugverdientijden,
financiële mogelijkheden (en
subsidies) en de maatregelen
die u kunt nemen.

Een gespecialiseerde adviseur
komt bij u langs en doet een
uitgebreid energieonderzoek
dat inzicht geeft in de
besparingsmogelijkheden
voor uw bedrijf.

Ondernemers die een energiescan laten afnemen krijgen ook
de mogelijkheid om een
masterclass duurzaam ondernemen te volgen, verzorgd door
een duurzaamheidsexpert.

Als het voor u van toepassing
is, wordt dit uitgebreid met een
‘duurzaam ondernemen’ scan.

Indien gewenst wordt dit
onderzoek uitgebreid met een
‘duurzaam ondernemen’ scan.

Heeft u een winkel, horecagelegenheid of kantoor? Deze
energiescan geeft u een eerste
oriëntatie van uw besparingsmogelijkheden. Een handvat voor
een gesprek met uw installateur.
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Meer informatie?
AOD helpt u om meer klimaatwinst en meer ondernemerswinst
te maken, met minder energie. Via uw ondernemersvereniging kunt
u gebruik maken van een scan. Zo krijgt u in beeld hoe u
onnodig verlies in uw bedrijf kunt voorkomen. Al meer dan
300 Achterhoekse ondernemers deden mee!

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl
T. 06 - 24 76 84 83
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