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3. Energieregisseur
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5. Subsidie aanvragen
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De subsidie bedraagt 80% van de kosten van de 
energieadviseur en energieregisseur. Voor de aanvraag van de 
subsidie heb je het energieadvies nodig, facturen van 
energieadviseur en regisseur. Tot slot een factuur of 
opdrachtverstrekking van minimaal 1 uitgevoerde maatregel.

Veel maatregelen verdienen zich terug, maar vereisen wel een 
investering vooraf. Het bepalen van budget en financiering is 
een belangrijk onderdeel. Samen zorgen we voor een praktisch 
uitvoerbaar plan. Waar nodig en mogelijk brengen we relaties 
met elkaar in contact. Op die manier zorgen we samen dat het 
plan wordt uitgevoerd.

2. Energieadvies

4. Monitoren

Belangrijkste maatregelen
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Met het energieadvies krijg je inzicht in energieverbruik van 
bedrijfspand en bedrijfsvoering. De belangrijkste 
energieverbruikers zijn in beeld en tot slot krijg je een overzicht 
met mogelijke maatregelen. Per mogelijke maatregel krijg je 
een beschrijving van de potentiële energiebesparing en 
reductie van CO2-uitstoot. Per maatregel heb je inzicht in de 
kosten en de verwachte terugverdientijd.

Veel informatie zien we terug uit de boekhouding zoals 
besparingen en investeringen. Minimaal 1 maatregel uit het 
energieadvies moet zijn uitgevoerd. Op de maatregelen zelf 
brengt Moore MTH de subsidiemogelijkheden in beeld zoals 
MIA,EIA of KIA.

1. Check voorwaarden
Maximaal rendement

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
- Eigenaar of huurder bedrijfspand 
- Energieverbruik minder dan 25.000m3 gas en 50.000kwh 
- Energieadvies door energieadviseur 
- Begeleiding door energieregisseur (Moore MTH) 
- Maximaal 80% subsidie * 
Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/ 
svm/stappenplan-subsidie-aanvragen

* De kosten voor advies en regie bedragen maximaal € 625 (na aftrek subsidie). Ook zonder subsidie is de investering interessant.      

   Deze investering wordt minimaal terugverdient met energiebesparing. Het advies levert daarom gegarandeerd rendement.  

   Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen bespreken we graag in een vrijblijvend gesprek


