De energierekening: een doorn in het oog van iedere ondernemer!
Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat de energierekening hen een doorn in het oog is. Ook vanuit het
oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen denken steeds meer ondernemers na over
energiebesparing, overstappen op groene stroom en het zelf duurzaam opwekken van elektriciteit. Vrijwel
geen één ondernemer weet echter waar te beginnen. Middels het project OVG Kiest Energiebewust (OKE)
willen wij deze impasse doorbreken en de ondernemers op bedrijventerreinen met leden van OVG helpen
met het op duurzame wijze terugbrengen van hun energierekening

OKE, leuk, maar hoe doen we dat?
Het project OKE kent drie pijlers:
voordelig collectief inkopen van (duurzame) energie
voordelig collectief investeren in duurzame energie-opwekking
voordelig onderzoek naar energiebesparing in uw onderneming
OKE is opgezet door drie partners die ieder één van de pijlers van het project voor hun rekening nemen. Ze
werken daarin waar mogelijk samen, om u zo effectief mogelijk van dienst te kunnen zijn. U kiest zelf welke
opties voor u interessant zijn.

Voordelig collectief inkopen van duurzame energie
Energy for Professionals (e4Pro) is een onafhankelijk en ervaren energieadviesbureau, dat diensten aanbiedt
aan bedrijven en ondernemers. Het adviesbureau kan door middel van een inventarisatie van uw
verbruikspatroon en volume de optimale contractvorm voor uw onderneming bepalen. e4Pro koopt in voor
een groot collectief, op een gunstig moment in de markt bij de meest aantrekkelijke partij en realiseert
daarmee een forse besparing. De intakescan gebeurt op basis van no-cure-no-pay. Meer informatie vindt u
op www.e4Pro.nl.

Voordelig collectief investeren in zonne-energie
Alleco Solar Energy is specialist in het installeren van zonne-energie systemen waarmee voordelige
duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Voor het project OKE stelt het bedrijf een exclusieve aanbieding op,
waarbij aan deelnemende ondernemingen die besluiten een zonnestroominstallatie te gaan plaatsen een
aantrekkelijke collectiviteitskorting wordt aangeboden. Alleco Solar Energy levert en realiseert installaties
die zijn samengesteld uit merken waarin men zelf gelooft. Met een ervaren team van professionals begeleidt
men u van verkenning en doorrekening van de mogelijkheden tot en met levering, plaatsing en onderhoud
van de zonnepanelen. Ook financieringsconstructies behoren tot het dienstenpakket. Daarnaast garandeert
de specialistische kennis van onder andere teruglevering, saldering en investeringsberekeningen dat alle
aspecten worden meegenomen in het advies. Als een investering voor u niet interessant is, dan meldt Alleco
Solar Energy dat ook. Meer informatie vindt u op www.allecogroup.com.

Voordelig onderzoek naar energiebesparing in uw onderneming
Onderzoekscollectief Casa Ratsma is een samenwerkingsverband van gepassioneerde energiebewuste
architecten en specialisten op het gebied van installatie- en regeltechniek, verlichting, bouwkosten, fiscaliteit en
dergelijke. De adviseurs kijken met een brede blik naar uw bedrijfspand: zaken als comfortverhoging, akoestiek
en (brand)veiligheid kunnen direct in de onderzoeken naar energiebesparing worden meegenomen. Het goed
functioneren van uw gebouw in relatie tot het gebruik staat in de onderzoeken altijd centraal! U kunt rekenen
op een eerlijk en helder onderbouwd advies, waarbij in eerste instantie gezocht wordt naar energiebesparingsmogelijkheden die u in circa twee jaar kunt terugverdienen. In een optionele tweede adviesronde
worden aanbevelingen gedaan voor verdergaande mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en
verduurzaming van uw gebouw en uw installaties. Tevens helpt men u te bepalen welk moment het meest
geschikt is om de aanbevolen aanpassingen aan te brengen. Meer informatie vindt u op www.casaratsma.nl.

De informatieavond van OKE maakt ook u energiebewust!
Op donderdag 25 april 2013 vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) organiseert OVG met de drie partners
van OKE een workshop in het nieuwe adviescentrum van de Rabobank aan de Rottenburgseweg te
Middelharnis. Tijdens de workshop van circa anderhalf uur belichten de drie experts ieder vanuit hun eigen
invalshoek de energiekosten van ondernemingen. U krijgt in kleine groepjes uitleg over en inzicht in het nut
voor úw onderneming van de diensten van project OKE, waarbij de drie pijlers van dit project aan bod
komen. Tijdens de workshop kunt u aangeven welke onderdelen voor uw onderneming interessant lijken. In
de weken na de workshop wordt uw bedrijf desgewenst bezocht om verdere afspraken te maken.

Is uw interesse gewekt?
U kunt zich via info@ovgoedereede.nl voor de gratis workshop aanmelden. U ontvangt dan een officiële
uitnodiging. Met uw vragen kunt u terecht bij OVG-bestuurslid Bert Visser via parkmanager@stellendam.biz.

