
 Peter Cortel, eigenaar van PECO autobedrijf. Foto Joke van der Leij

Het zoeken naar kansen om te verduurzamen
Het helpen bij een gezamenlijke aanpak
Het bevorderen van een officieel samenwerkingsverband (BIZ)
Helpen bij het oplossen van (technische) problemen (bijvoorbeeld indien een dak
niet sterk genoeg is voor zonnepanelen).
Aandragen externe specialisten 
Hulp bij opstellen businesscase en verkrijgen van financiering
Wijzen op subsidies die van toepassing zijn op de maatregelen
Aanvragen van subsidies zoals SDE++
Collectieve inkoopacties

Wat Mijn Groene Bedrijf voor u doet
 
De professionals van Mijn Groene Bedrijf zijn onafhankelijk en kunnen u ondersteunen
met:

Mijn Groene Bedrijf helpt Zeist energiebewust ondernemen en maakt deel uit van de
Stichting Energie Zeist. Mijn Groene Bedrijf ontvangt subsidie van de gemeente Zeist.

Mijn Groene Bedrijf en de gemeente Zeist helpen u met
de collectieve bedrijvenaanpak!

U wilt vast met uw bedrijf op een toekomstbestendig en duurzaam
bedrijvenpark gevestigd zijn. Maar wanneer is een bedrijventerrein
toekomstbestendig of duurzaam? Wat levert het u op en wat kan u
doen om het zo te krijgen? Alleen? Of met de andere bedrijven in uw
nabijheid?

We begrijpen dat een collectieve aanpak niet vanzelf van de grond
komt. Bovendien heeft u al genoeg aan uw hoofd met uw eigen
onderneming. Toch is het gemakkelijker dan u denkt. Want de
gemeente en Mijn Groene Bedrijf ondersteunen u! Hoe we dit doen
leest u in deze flyer.

Mijn Groene Bedrijf
Uw eerstvolgende stap in energiebewust ondernemen

Energiecentrum, 
Slotlaan 300, 3701 GX Zeist
open: di-wo13-17 uur 
en op afspraak

030-3690051
contact@mijngroenebedrijf.nu
www.mijngroenebedrijf.nu

We zoeken
ambitieuze

ondernemers met
een groen hart!

Uw bedrijventerrein duurzamer en
toekomstbestendig? En samen ook nog

energie én geld besparen? 

@mijngroenebedrijf



Samenwerking op uw bedrijventerrein
Een duurzaam imago, steeds meer
klanten en werknemers vragen er om
Een betere uitstraling van uw eigen
bedrijf en het bedrijvenpark
Besparing en opwek van energie (én dat
levert geld op)
Uw vastgoed behoudt zijn of stijgt in
waarde

Wat levert het u op?

Wilt u al met uw eigen onderneming aan de
slag?
Ook daar helpen wij u bij!

Bedrijvenpark Seyst heeft de ambitie om het duurzaamste bedrijvenpark van Zeist te
worden. Een mooie ambitie, waareen paar ondernemers mee aan de slag zijn gegaan.
Recent ontvingen zij de toekenning voor een SDE++ subsidie om te investeren in ruim
2000 zonnepanelen op hun bedrijfsdaken. 
Op industriepark Zeist-West zijn een aantal ondernemers actief met verduurzaming.
Peter Cortel, eigenaar van autobedrijf PECO gaat hierin voorop. Hij investeerde jaren
geleden al in zonnepanelen op zijn pand. Nu gaat hij over op LED verlichting en
infrarood verwarming. Zijn bedrijf is dan niet alleen van het aardgas af maar ook
energieneutraal! 

Samenwerking loont, mooie voorbeelden in Zeist

Doe het samen met je collega-ondernemers!  
In Zeist zijn er een paar mooie voorbeelden:

Bent u al actief?

Heeft u al veel verduurzaamd en wilt u
andere ondernemers helpen? Laat het
ons weten via
contact@mijngroenebedrijf.nu

Kijk op de website
www.mijngroenebedrijf.nu.
Daar leest u wat we voor u
kunnen betekenen. 

Duurzame
bedrijvenparken

hebben de
toekomst

 

Een collectieve
aanpak werkt

het beste

Peter Cortel van PECO: 'Door het
bord het eerste duurzame bedrijf van
Zeist op de gevel te plaatsen kreeg ik
ineens meer klanten!'

Benader en enthousiasmeer alvast collega-ondernemers op uw bedrijvenpark over
collectief verduurzamen. U kunt denken aan het samen maken van een plan voor het
aanschaffen van zonnepanelen, isoleren van de panden, overgaan op Ledverlichting of
misschien wilt u al afscheid nemen van aardgas
Meld u aan op contact@mijngroenebedrijf.nu en vermeld in de mail welke ideeën u
samen heeft om uw bedrijvenpark te verduurzamen
Uw ideeën worden uitgewerkt naar concrete acties, bijvoorbeeld een energieadvies, of
het aanvragen van subsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor deze
ondersteunende activiteiten is geld beschikbaar, u investeert in duurzame maatregelen

Het gaat in 3 stappen:

1.

2.

3.

We kunnen in een eerste ronde een beperkt aantal bedrijventerreinen helpen! Bij veel
interesse, kan een selectie nodig zijn. Er wordt dan vooral gekeken naar:
• Het aantal ondernemers (huurders en eigenaren) die meedoen
• Het ambitieniveau van de ideeën
• Het besparings- en opwekpotentieel

U kunt Mijn Groene Bedrijf ook vrijblijvend bellen om te sparren over uw plannen: 
030 3690051 
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