
Energiebesparing en duurzaam ondernemen worden steeds belangrijker. Dit gaat 

niet alleen over CO2-reductie, maar ook over bedrijfsrisico’s. Er komen namelijk meer 

verplichtingen, zoals de informatieplicht voor energiebesparing vanaf juli 2019 en 

de energielabel-C verplichting voor kantoren in 2023. En dan gaan we ook nog eens 

van het aardgas af. Hoe bereidt u zich voor op deze ontwikkelingen? De Bossche 

Energiecoalitie organiseert vier seminars over wat u kunt doen om uw bedrijf 

toekomstbestendig te krijgen.

De seminars vinden plaats op verschillende 

locaties in ’s-Hertogenbosch.

• Eerlijke informatie

• Praktische tips

• Weten waar u aan toe bent

De bijeenkomsten zijn gratis 

toegankelijk voor alle bedrijven uit 

gemeente ’s-Hertogenbosch. De Bossche 

Energiecoalitie helpt bedrijven energie 

te besparen en licht u graag in over de 

voordelen van deelname aan het BEC. 

SEMINARS  
ENERGIE BESPARING  

VOOR BEDRIJVEN

De Bossche Energiecoalitie organiseert…

U kunt zich aanmelden voor de 

gehele reeks of voor individuele 

seminars. Aanmelden kan via 

bosscheenergiecoalitie.eventbrite.nl

Hier vindt u ook meer informatie over de 

seminars.

De Bossche Energiecoalitie is een samen-

werkingsverband van meer dan 50 

bedrijven uit gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Samen willen zij hun CO2-uitstoot 

reduceren door energie te besparen en 

duurzame energie op te wekken.

Meer informatie over de seminars? 

Neem contact op met Laur Vissers via  

laur@businessliaisons.nl of 06 - 2164 5058



Na-isolatie 
voor bestaande 
kantoren

Maximaal 
rendement met 
zon op uw dak

Seminar #4
Seminar #2

datum wordt later bekend gemaakt
17 oktober | 16:00 uur - 17:30 uur

In 2023 moeten alle kantoren groter dan  

100 m2 minimaal energielabel-C hebben.  

En in 2030 naar verwachting energielabel-A. 

Verbeter uw energie label met isolatie.  

Wat is voor uw gebouw de juiste aanpak? 

Bent u huurder van uw kantoor? Ook dan is 

het interessant. De werkzaamheden bij na-

isolatie hebben gevolgen voor uw bedrijfs-

voering. Laat u informeren hoe na-isoleren in 

zijn werk gaat en word een gesprekspartner 

voor uw verhuurder.

Uw platte bedrijfsdak is de perfecte plek voor 

zonnepanelen. Ze zorgen voor een groene 

energievoorziening, uw gebouw maakt een 

labelsprong en met de SDE-subsidie brengen 

ze geld op. Waar wacht u nog op? Bij dit 

seminar hoort u hoe de businesscase eruit 

ziet en krijgt u tips & tricks bij de aanvraag 

van SDE-subsidie.

Van het gas af
Seminar #1

4 oktober | 16:00 uur - 17:30 uur

Hoe lang blijft op uw bedrijventerrein de 

aardgaskraan nog open? Nieuwbouw mag al 

niet meer worden aangesloten op aardgas. 

En onlangs werd bekend dat de belasting op 

aardgas fors wordt verhoogd. De belasting 

op elektriciteit gaat omlaag. Dit heeft impact 

op uw bedrijfsvoering. Als u uw CV-ketel 

gaat vervangen, kiest u dan weer voor 

een CV-ketel of al voor een warmtepomp? 

Bij deze bijeenkomst hoort u hoe u zich 

voorbereidt op een aardgasloze toekomst.

In samenwerking met  
Klimax en Kuijpers Installaties

Subsidies en 
financiering

Seminar #3

27 november | 16:00 uur - 17:30 uur

Hoe krijgt u uw businesscase voor een 

mooi duurzaam project rond? Hiervoor 

zijn allerlei mogelijkheden die nog niet 

altijd bekend zijn bij ondernemers. Tijdens 

dit seminar wordt u geïnformeerd over de 

mogelijkheden door specialisten van de 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschap (BOM), 

de Rabobank en gemeente ’s-Hertogenbosch. 

In samenwerking met  
de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) 
en Rabobank

In samenwerking met  
Hoedemakers Bouw & Ontwikkeling

In samenwerking met  
Kieszon en Indi Energie


