
Waarom energiebewust ondernemen

Veel ondernemers hebben energiebewust ondernemen omarmd. U ook? Mijn Groene
Bedrijf helpt u bij het nemen van de juiste stappen. Waarom is het slim om als
ondernemer energie te besparen en duurzaam op te wekken? We noemen 5 redenen:

1.     Uw exploitatiekosten gaan omlaag
2.     Steeds meer klanten vragen erom
3.     U wordt een aantrekkelijker werkgever
4.     De overheid betaalt mee via subsidies en belastingmaatregelen 
5.     Het kan zijn dat de wet het u verplicht

Energiebewust
ondernemen: 

maak de goede keuzes!
Mijn Groene Bedrijf

helpt u daarbij

Mijn Groene Bedrijf maakt deel uit van de Stichting
Energie Zeist, wordt volledig gesubsidieerd door de
gemeente Zeist en werkt met professionals,
onafhankelijk van leveranciers. 

Ronald Vos en Wiljo Vos, eigenaren van  ZPH verpakkingen. Foto Mel Boas

Sporthuis Sunny Camp verving alle TL- en halogeenlampen door led en heeft al een aantal jaren
zonnepanelen op het dak van het winkelpand. Sunny Camp bespaart daardoor flink op de jaarlijkse
energiekosten. 
De Kringloopwinkel Zeist heeft via Mijn Groene Bedrijf SDE+ subsidie aangevraagd voor 500
zonnepanelen en gekregen. Mijn Groene Huis gaat het proces naar realisatie begeleiden.

Verschillende bedrijven in Zeist gaven al het goede voorbeeld: 

Ook de andere ondernemers, hier afgebeeld, hebben al stappen gezet. En zie meer voorbeelden op de
website

Kantoorpanden groter dan 100 m2 moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben,
anders mogen ze niet gehuurd of verhuurd worden
Verbruikt u meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas? Dan verplicht de wet u om te melden
welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
Handhaving zal de komende jaren toenemen.
Onderdeel van een concern met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet boven de 50 mln.? Neem dan
contact op met uw hoofdkantoor.

Wat verlangt de overheid van u

Mijn Groene Bedrijf wijst u de weg in wet- en regelgeving, informeert u over het lokale beleid en over subsidies
en financiering en helpt u bij het nemen van de juiste stappen.

Voor wie?

Energiebewust ondernemen is voor iedereen een
slimme keuze. Of u nu een kantoor, winkel of
bedrijfshal gebruikt voor uw onderneming. Of u
nu huurt, verhuurt of uw eigen pand gebruikt. Of
uw bedrijf deel uitmaakt van een bedrijventerrein
of op zichzelf staat. En of u aan wet- en
regelgeving moet voldoen of niet.

 Ben en Cornel Greeven, eigenaren van Sporthuis Sunny Camp. Foto Mel Boas

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

 Victoria Ruijs , directeur van Figi. Foto Mel Boas



Mijn Groene Bedrijf
Uw eerstvolgende stap in energiebewust ondernemen

Energiecentrum, 
Slotlaan 300, 
3701 GX Zeist

Actieve voorlichting via onze website, factsheets, onze nieuwsbrief en bijeenkomsten. Over
besparingskansen, huidige en toekomstige wettelijke verplichtingen, subsidiemogelijkheden en handige
hulpmiddelen.
Helpdesk: Gratis antwoord op vragen op het gebied van energiebesparing en duurzaam opwekken.
Via 030-369 00 51 of contact@mijngroenebedrijf.nu.
Gratis oriënterend gesprek op uw locatie. Na dit gesprek heeft u een eerste inzicht in uw
energiebesparingsmogelijkheden, in financieringsmogelijkheden en in de wettelijke verplichtingen. En
wat de volgende stappen zijn die u kunt zetten. 
De MGB Energiescan. Na deze scan hebt u een nog beter inzicht in de
energiebesparingsmogelijkheden in uw organisatie. Het is een goede basis voor het bepalen van de
vervolgstappen of het zelf maken van een energieplan. Kijk voor de aantrekkelijke voorwaarden op
onze website.  
Collectieve inkoopacties, bijvoorbeeld van zonnepanelen. U profiteert van de collectiviteitskorting en
kiest voor door ons streng geselecteerde betrouwbare leverancier(s).
Netwerk van deskundige externe experts: U weet waar u kunt besparen? Dan verwijzen wij u graag
door naar één van onze externe experts voor realisatie van uw plannen.

Wat Mijn Groene Bedrijf voor u doet

Mijn Groene Bedrijf helpt ondernemingen, instellingen en vastgoedeigenaren in hun verduurzamingsproces.
Wij zijn vooral gericht op energiebesparing en opwekking. Wij zijn helemaal thuis in de lokale
ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Wij staan voor u klaar met de volgende diensten:

foto  links vlnr: Rob Weber, directeur Stinkens Orgelpijpenfabriek, Robbert van Straten eigenaar StoneTech, Wouter van Veluw  eigenaar W van Veluw BV.  Rechts Bedrijvenpark  Seyst. Foto's Mel Boas

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

@mijngroenehuis

Op de hoogte blijven 

van nieuws op het gebied van energie
besparen en duurzaam opwekken?
Abonneer u op onze nieuwsbrief via een e-
mail aan contact@mijngroenebedrijf.nu.

Nodig ons uit voor een oriënterend gesprek. We maken een eerste selectie van mogelijkheden en
bekijken ook de wettelijke verplichtingen, subsidiemogelijkheden en lokale ontwikkelingen.
Laat ons een Energiescan doen: nu weet u beter hoeveel u met verschillende maatregelen kunt
besparen en wat dit u globaal oplevert.
Maak een energie-bespaarplan voor uw bedrijf met in volgorde van prioriteit de meest rendabele en
verplichte maatregelen.
Start met de eerste maatregel en schakel een expert in om voor u een plan met begroting te maken.
Wij kunnen u doorverwijzen naar gerenommeerde experts. 
Ga zo door tot uw energie-bespaarplan is uitgevoerd en houd ons tussentijds op de hoogte of bel ons
voor informatie of advies.

Stappenplan

Bent u overtuigd dat energiebewust ondernemen een slimme keus is? Wij helpen u graag verder. Maak
bijvoorbeeld een stappenplan. Wij doen een voorzet: 

1.

2.

3.

4.

5.

Discipline en gedrag: want geen kosten en direct
opbrengsten
Automatisch schakelen van de verlichting, m.b.v.
bewegingssensoren
Ledverlichting, met een terugverdientijd van 1 tot 2
jaar
Isolatie: grote impact met een iets langere
terugverdientijd
Zonnepanelen, momenteel de meest rendabele
investering zonder risico

Top 5 maatregelen

Welke maatregelen voor uw bedrijf geschikt zijn,
hangt helemaal af van de omstandigheden. We komen
graag een keer op bezoek om de mogelijkheden te
inventariseren. Deze top 5 is voor de meeste
ondernemers rendabel:

1.

2.

3.

4.

5.
Team Mijn Groene Bedrijf
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