
Zonder gedoe besparen via 
een Collectieve Inkoopactie

Waarom meedoen?

Meedoen heeft enkel voordelen:

Je krijgt inzicht of je niet onnodig 
veel energie verbruikt. 

Slimme producten die je zaak 
up-to-date houden.

We doen het uitzoekwerk. 
Je hoeft hier zelf niks voor te doen.

Je ontvangt een persoonlijke off erte 
inclusief garanties en installatie 

Je kunt tot 30% besparen op 
energiekosten

www.duurzamestad.denhaag.nl/energiecheck
denhaag@samen.nl
0800 630 6211 (ma – vrij 09.00 – 17:00)

Een vraag? We helpen je graag verder!

Intake op locatie
Vraag de energiecheck gratis aan 
op www.duurzamestad.denhaag.nl/
energiecheck. 
Een adviseur komt langs en brengt in 
kaart waar winst te behalen valt. 

Advies & Off erte
Je ontvangt online een advies en direct 
ook een scherpe off erte. Jij beslist of er 
maatregelen interessant voor je zijn. 

Installatie
De installateur gaat aan de slag om de 
producten in jouw bedrijf te plaatsen. 
Zo start je al snel met besparen. 

Werken op schone energie

Meld je aan op 
www.duurzamestad.denhaag.nl/energiecheck

Vraag een gratis energiecheck aan op 
www.duurzamestad.denhaag.nl/energiecheck 

Besparen in 3 stappen

TIP: ook voor huurders van 
bedrijfspanden interessant

Dit is een project van de gemeente:



Slim ondernemen is 
alleen betalen voor 
wat je écht nodig hebt

De gemeente Den Haag helpt je op weg naar een 
duurzaam bedrijf. Met slimme producten zet je een 
rem op onnodig energieverbruik. 

Werp een frisse blik op je bedrijf
Ben je benieuwd of je veel of weinig stroom verbruikt? 
Een expert controleert jouw bedrijf. Hij bekijkt de 
functie van de ruimte, welke apparatuur er is en of je 
kunt besparen. Je ontvangt een advies met maat-
regelen die passen bij jouw persoonlijke situatie.

Direct laten plaatsen
Alle maatregelen kun je via de collectieve inkoopactie 
door een installateur laten plaatsen. Zo start je zonder 
gedoe en uitzoekwerk snel met besparen.

Besparen tot 30% door 
een betere afstemming 
van apparatuur

Andere ondernemers vertellen

Je wil alles op orde hebben, 
je wil met je tijd meegaan. 
Investeringen doen om te 

besparen op lange termijn.

Prettig dat ze het uitzoekwerk 
uit handen nemen; 

installatiewerk, de besparing, 
slimme producten in je zaak. 

Ontzorgen, dat klinkt fi jn.

Slimme producten 
in het aanbod

Licht
Een functionele basis voor 
een sfeervolle zaak

● Ledverlichting
● Tijdschakelaars
● Opbouw armaturen

Warmte
Een betrouwbare warmtebron 
en verhoogd werkcomfort.

● Ketel (en onderhoud)
● Thermostaatknoppen 
● Warmtegordijn (en onderhoud)
● Eenvoudig isolatiewerk
● Tochtwering 
● Koolmonoxidemeter

“

”

Alle producten leveren al snel winst op. 
Als ondernemer profi teer je na de 
investering blijvend van lagere kosten. 
Dat is slim ondernemen.

”
“


