
 

 

Intakeadviesgesprek Stichting Energieke Regio 

Onafhankelijk 
advies over 
energiebesparing 
 

Denkt u na over verduurzaming van uw bedrijfspand?  

Wij brengen de (on)mogelijkheden graag voor u in kaart!  
Uw intakeadviesgesprek wordt gratis aangeboden door uw gemeente en Rabobank. 

  



 

Waarom onafhankelijk advies over energiebesparing?  

Begrippen zoals duurzaamheid en klimaatverandering krijgen dagelijks aandacht in de media. Ook bedrijven en 

maatschappelijke organisaties denken na over de verduurzaming van hun vastgoed. Dat leidt tot een groot aantal 

vragen. Welke ambities zijn haalbaar? Wat moet u van de overheid? Wanneer moet u van het aardgas af?  Wat is 

uw verdienmodel? Wie kan u helpen? Uw gemeente en Rabobank helpen u graag om via het onafhankelijke advies 

van Stichting Energieke Regio de opties op het gebied van verduurzaming te verkennen. De adviseurs kennen de 

regelgeving, de techniek en de subsidies. Zij denken volledig vanuit uw belang. Dat is de kracht van onafhankelijk 

advies! Uiteindelijk neemt u uiteraard zelf de beslissingen en verplicht het verkennende advies u verder tot niets. 

 

Hoe te beginnen? 

Veel adviestrajecten van Stichting Energieke Regio beginnen met een intakeadviesgesprek. Daarbij bezoekt een 

onafhankelijke adviseur uw locatie en wordt in een gesprek van ca. twee uur met behulp van de Rabo Duurzaam 

Vastgoed tool een indicatief energielabel van uw pand vastgesteld, waarbij er ruim 50 mogelijkheden besproken 

worden om dat energielabel te verbeteren. Tijdens het gesprek wordt met u besproken welke ambities u heeft, via 

welke scenario’s u die kunt bereiken, welke wettelijke verplichtingen er zijn en welke subsidies en fiscale voordelen 

u kunnen helpen om de verduurzaming niet alleen betaalbaar te houden, maar er zelfs aan te verdienen. Na het 

intakeadviesgesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport en toegang tot de online Rabo Duurzaam Vastgoed tool, 

zodat u zelf de invloed van diverse besparingsmaatregelen na kunt lopen.  

Uw enige voorbereiding voor het intakeadviesgesprek is het opzoeken van uw energieverbruik. 

 
Wat kunnen we daarna voor u doen?  

Als vervolg op het intakeadviesgesprek kan Stichting Energieke Regio desgewenst het volgende voor u verzorgen: 

• Het vaststellen van een gecertificeerd energielabel en een maatwerkadvies met verbeteropties; 

• Het helpen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van verduurzaming; 

• Het uitwerken van technische oplossingen en bijbehorende businesscases; 

• Het onafhankelijk aanbesteden en begeleiden van de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen. 

Via Energieke Regio aanbestede verduurzamingsmaatregelen zijn altijd van hoogwaardige kwaliteit, met scherpe 

prijzen en lange garantietermijnen. Wij accepteren nooit provisies van installateurs en andere belanghebbenden! 

 

Over Energieke Regio 

Stichting Energieke Regio is een organisatie zonder winstoogmerk, die is opgericht om bedrijven en 

maatschappelijke organisaties via onafhankelijk advies te helpen met het verduurzamen van hun gebouwen. De 

stichting werkt daarbij samen met o.a. de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijvenkringen en Rabobanken. 

Het motto van Stichting Energieke Regio luidt: ‘wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid’. 

 

Kijk op https://energiekeregio.nl of stel uw vragen via info@energiekeregio.nl. 
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