EEF Energiescan
Energie besparen is helemaal niet moeilijk. Zelfs de
kleinste maatregelen kunnen effectief zijn en hoeven
niet veel te kosten. Met de EEF energiescan krijgt u een
volledige inventarisatie van al uw
energiebesparingsmogelijkheden. Makkelijk geld én
energie besparen ligt binnen handbereik.

De EEF Energiescan…
> Geeft inzicht in uw huidige energieverbruik
> Laat zien wat u kunt besparen
> Houdt rekening met uw comfortwensen
> Laat zien hoe gemakkelijk u uw investering terugverdient
> Is onderdeel van een verduurzamingsplan

Hoe kunnen we u hierbij helpen?
Samen met u als school(bestuur) stellen we een verduurzamingsplan op en ondersteunen we waar nodig bij de uitvoering van dit
plan. Zo’n verduurzamingsplan kijkt specifiek naar de volgende elementen.

Energiescan

Comfortwensen

Onderhoudsplan

Een scan van het hele pand,
om de mogelijkheden
inzichtelijk te krijgen.

Zijn er specifieke wensen die
aandacht vragen, zoals tocht
door de ramen of
vochtplekken op de muur.

Welk onderhoud is al
gepland, dan kan de
verduurzamingsaanpak
hierop aansluiten.

Financiële ruimte
Welke ruimte is er om te
investeren en wanneer moet
dit zijn terugverdient.

Hoe gaat het in zijn werk?
Omdat het pand, het energiegebruik, de wensen en mogelijkheden bij iedere school anders zijn is ieder plan uniek. Om tot een
goed lange termijn plan te komen voorzien we het volgende proces:
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Interesse
gewekt

Startgesprek

Energiescan

Actieplan

Uitvoering

Geef bij uw
schooldakcoach aan
graag de mogelijkheden
voor energiebesparing te
willen bespreken.

In een eerste gesprek
wordt de situatie rond
het pand en van de
schoolpanden
besproken.

Via een (energie)scan
bekijken we de kansen
van het pand op het
gebied van
energiebesparing.

We stellen een plan op,
o.b.v. de energiescan,
comfortwensen, het
onderhoudsplan en de
financiële ruimte.

Waar nodig of gevraagd
helpen en begeleiden we
het schoolbestuur bij de
uitvoering van het plan.

Wat kost het?

Wat levert het op?

In eerste instantie kost de energiescan u niets. Wij maken
inzichtelijk of en waar u op kunt besparen en dragen die
investering t.w.v. € 1000,-. Pas wanneer u daadwerkelijk over gaat
tot het nemen van een energiebesparende maatregel uit het
plan, vragen we de investering aan u terug. Zo betaalt u de
kosten uit de besparing die u doet! We stellen samen met u een
verduurzamingsplan op en helpen u bij de uitvoering.

De terugverdientijd van maatregelen ligt tussen enkele maanden
en vele jaren. Voor veel maatregelen is de business case nu echter
uitstekend - o.a. door verschillende subsidies én steeds hogere
energiebelasting - en bijna alle technieken zijn volwassen en
breed toegepast.

Interesse? Neem direct contact op met EEF of de schooldakcoach!

