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achterhoek onderneemt duurzaam.nl

‘De Achterhoekse aanpak is veruit de beste aanpak  

die ik in ons land tegenkom. En nog gratis voor de bedrijven ook.'

Maurice Beijk, Rentmeester 2050

‘De scan geeft je handvatten  

voor slimme toekomstige  

(vervangings)-investeringen.'

Laurens Grashof, Alferink Installatietechniek

‘De toekomst is dichterbij dan  je denkt: maak je bedrijf toekomstbestendig en denk daarbij ook aan de volgende generaties.'  

Arthur Jansen , Aweja Railsystemen

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl  

info@achterhoekonderneemtduurzaaam.nl

t 06 24 76 84 83

Winst Inzicht

Door ondernemers, voor ondernemers:

Toekomstbestendig

Investeringsplan

 






Maak ook meer winst met minder energie en doe mee

Hoe werkt het?
Doe de gratis MKB Energiecheck Achterhoek 
of de scan.

U krijgt 5 uur extra support van onze 
adviseur als u een energiescan hebt laten 
uitvoeren. Hij helpt u bij het nemen van 
maatregelen (bijvoorbeeld aanvragen 
subsidies, opvragen offertes, vergelijken 
offertes, extra technische check).



Onze adviseur helpt u met de MKB Energiecheck 
Achterhoek als uw verbruik lager is dan 50.000 
kWh per jaar. Is uw verbruik hoger, dan komt 
onze adviseur bij u langs voor een uitgebreide 
energie- en/of duurzaamheidsscan. Is uw 
verbruik meer dan 200.000 kWh per jaar, dan 
ontvangt u vrijblijvend een offerte voor een 
energieonderzoek.’


De overheid stelt sommige maatregelen ver-
plicht, of u nu meedoet of niet. Als u meedoet 
bepaalt u zelf in uw investeringsplan in welk 
tempo u de maatregelen gaat nemen. Wij 
infor meren de omgevingsdienst hierover, zodat u 
niet meer gecontroleerd hoeft te worden. Op uw 
verzoek vult de adviseur bovendien voor slechts 
€ 100,- uw gegevens in bij het eLoket, zodat u 
meteen aan uw informatieplicht hebt voldaan. 



Wij adviseren u welke maatregelen  
geschikt zijn voor uw bedrijf, maken samen 
met u een investeringsplan en laten zien wat 
verduurzaming en energiebesparing u gaat 
opleveren. 


U deelt uw ervaringen met collega- 
ondernemers in uw buurt.

5 redenen om mee te doen:

 ‘Maak rendement en investeer in je eigen  

energiemaatregelen. Zorg dat je alle  

energielekken dicht, dat gaat je flink schelen.’

Ruud Koornstra, Nationale energiecommissaris


‘Doe die scan, het geeft je veel inzicht in je bedrijf.'

Arjan Schuurman, Schuurman Schoenen



Achterhoekse ondernemers pakken de winst.

Nooit meer  
een gepeperde  
energierekening! 



MKB Energiecheck Achterhoek
als u minder dan 50.000 kWh per jaar verbruikt

 

Winkel, horeca, klein kantoor

Energiescan
als u tussen 50.000 en 200.000 kWh  

per jaar verbruikt

grootbedrijf, grote kantoren, kleine industrie 

Energieonderzoek
als u meer dan 200.000 kWh per jaar verbruikt

 

grootverbruikers, industrie

DO-SCAN
(duurzaam ondernemen scan)

als u meer dan 50.000 kWh per jaar verbruikt  

en het voor u meerwaarde heeft  

Rob Teunissen, Teunissen Mode Ruurlo

‘De kleuren komen veel beter uit  
en ik bespaar € 1.400,- per jaar’

+ MKB Energiecheck Achterhoek = gratis!

Luc Holtslag, KIM Apparatenbouw Doetinchem 
 

‘Alleen maar voordeel. Doe die scan gewoon voor je bedrijf.  
Het voordeel zat in andere dingen dan ik dacht.’

 +  Gratis + extra ondersteuning bij uitvoering!

Ineke van Empel,  
Theater De Storm Winterswijk

 

'De stoelen uit de theaterzaal zijn hergebruikt. 
De scan gaf ons andere inzichten'

+  Scan = gratis!

Maarten Reimes, Hof van Eckberge Eibergen
 

‘Geld verdienen door slimmer gedrag’

 +  U krijgt € 500,- korting op de kosten  
van het energieonderzoek!

GRATISbij een scan
Masterclass Duurzaam Ondernemen Voor ondernemers die meer impact willen hebben!

Bent u de gepeperde energierekening ook beu?  

Doe mee met Achterhoek Onderneemt Duurzaam en pak de winst.  

AOD helpt u met de verduurzaming van uw bedrijf en met energiebesparing. 

AOD is een onafhankelijk initiatief van, voor en door ondernemers. Opgericht door SIKA,  

de Samenwerkende Industriële Kringen in de Achterhoek. Al 500 Achterhoekers maken meer  

winst met minder energie. 

Doe mee en begin met een scan.

€ 3.500,-

besparing

per jaar

€ 1.400,-

besparing

per jaar

€ 10.000,-

besparing

per jaar

€ 15.000,-

besparing

per jaar

Achterhoekse ondernemers 
pakken de winst.


