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STAP 1     
HET VERBETERPOTENTIEEL 
OPSPOREN

De eerste stap in elk verbetertraject
is inzicht krijgen in de huidige situatie. En
daarvoor biedt Denercon verschillende
mogelijkheden:

• Een Energiescan is een laagdrempelige,
snelle analyse van de energiestromen en 
hun verbruikers. Aan de hand van foto’s 
schept de Denercon-energiedeskundige
inzicht in de actuele toestand en identi-
ficeert hij quick wins (bv. ledverlichting,
isolatie enz.) waarmee u snel enkele
verbeteringen in uw energieprestaties
kunt realiseren. Daarnaast brengt deze
scan ook besparingspotentieel aan het
licht die het waard zijn om meer 
diepgaand onderzocht te worden. Een
goede start dus voor uw energie-
verbeteringsplan.

• Een Energieaudit is een uitgebreide, 
algemene studie die de hele energie-
huishouding van uw organisatie in kaart 
brengt. De Denercon-energiedeskundige 
analyseert de verschillende energie-
stromen en maakt een overzicht van  de
meest rendabele maatregelen om uw 
energiefactuur te verlagen.

• Een Thematische scan is een door-
gedreven analyse van een specifieke
 techniek, zoals perslucht, stoom, koeling 
of verlichting. Ook groene energie
valt hieronder: PV-installatie, zonneboiler,
wind, biomassa-installatie, WKK, bio-
massaketel of warmtepomp.

In sommige gevallen moeten bedrijven
verplicht een energieaudit laten
uitvoeren:

• Energiebeleidsovereenkomst / 
Accords de Branche: 
Bedrijven die zich in Vlaanderen in een 
Energiebeleidsovereenkomst (EBO) of in 

VERBETER HET ENERGIEVERBRUIK VAN UW ONDERNEMING 

IN 4 STAPPEN NAAR EEN DUURZAAM EN RESULTAATGERICHT ENERGIEBEHEER 

Om de uitstoot van CO2 te beperken. Om kosten te besparen. Om aan de wettelijke verplichtingen te 
voldoen. Er zijn redenen genoeg om het energieverbruik van uw onderneming aan te pakken. Maar hoe 
doet u dit op een doelgerichte en efficiënte manier? 
Met Denercon. De experts van energieconsultancyfirma Denercon loodsen u in 4 stappen naar een 
optimaal energiebeheer waarbij u uw energieverbruik (elektriciteit en warmte) en CO2-uitstoot verlaagt 
en groene energie zo optimaal mogelijk inzet.

GEKWALIFICEERD 
ENERGIEAUDITEUR

Denercon heeft in het kader van 
deze verplichtingen al verschillende 
energieaudits uitgevoerd en be-
schikt hiervoor ook over de nodige 
erkenningen en aggregaties: 

• Vlaanderen: Gekwalificeerd ener-
gieauditeur EBO en Energiestudies/
plannen
• Brussel: Erkend energieauditeur 
voor grote ondernemingen en ener-
gieaudit voor milieuvergunning
• Wallonië: Aggregatie AMURE 
Accord de Branche

Wallonië in een van de Accords de Bran-
che engageren om hun energieverbruik 
en CO2-uitstoot te beperken, moeten
om de 4 jaar verplicht een audit
laten uitvoeren en jaarlijks hun energie-
prestaties opvolgen of monitoren.

• Europese richtlijn voor energie-
efficiëntie (EER / EED): 
Sinds 2015 moeten bedrijven in Europa 
die geen kmo zijn om de 4 jaar een 
energieaudit laten uitvoeren. Belangrijk
binnen elk van die analyses is het 
bezoek ter plaatse. Dit geeft de 
energiedeskundige de kans om de 
uitrustingen en installaties visueel te
inspecteren, om de verantwoordelijke
gerichte vragen te stellen over de 
energieprestaties, om bestaande 
technische en boekhoudkundige docu-
menten (facturen, verbruiksgegevens …) 
te analyseren, en – indien  nodig – om 
eigen energiemetingen uit te voeren. 
Hoe meer informatie, hoe gerichter de
analyse en het resulterende advies.

Sur les pages 36 et 37 vous pouvez retrouver 
la version française de ce publireportage.i

STAP 2 
EEN OPLOSSING OP MAAT 
UITWERKEN

Na een audit weet u waar uw energie-
verbruik optimaal is en waar de
energiekosten nodeloos hoog zijn. Dat
laat de experts van Denercon toe om
u te helpen bij het maken van de 
juiste energetische keuzes.

De Denercon-energiedeskundige zal de 
resultaten van zijn analyse bunde-
len in een adviesrapport. Dit rapport 
bevat niet alleen de vaststellingen, 
maar ook de geadviseerde besparings-
maatregelen, inclusief een technische 
beschrijving van het verbeteringsvoor-
stel, een becijferde beschrijving van de 
mogelijke energiebesparing (kWh, €), 
een beschrijving van de kosten voor 
de implementatie van de maatregel, 
en de rentabiliteit van de oplossing, 
inclusief haalbaarheidsstudies om de 
terugverdientijd of de Internal Rate of
Return (IRR) te berekenen.

Om een inschatting te maken van de 
noodzakelijke investeringskosten, wordt 
gebruik gemaakt van de databanken 
en budgetprijzen die binnen Denercon 
beschikbaar zijn.

Daarnaast vraagt Denercon ook offertes 
op bij verschillende partijen, als input voor 
de (pre )engineering van de voorge-
stelde energieoplossingen. Zo kunnen 
de energiedeskundigen technisch- en 
economisch haalbare oplossingen op 
maat uitdenken.

STAP 3      
OPLOSSING IMPLEMENTEREN

Eens de oplossing bekend is, komt het
erop aan om de juiste partijen te
verzamelen om de oplossing ook 
effectief in de praktijk te brengen. 
Ook hierin kan Denercon ontzorgen.
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ENERGIEADVIES AAN EEN VOORDELIG TARIEF

Kmo’s kunnen via de kmo-portefeuille financiële steun 
inroepen voor het energieadvies van Denercon.

INTERESSE?

Wilt u het energiebesparingspotentieel van uw organisatie in kaart laten brengen? Wilt u gespecialiseerde begeleiding
inschakelen tijdens uw energieverbeteringsproject? Contacteer Denercon. 

Leopold De Vriesstraat 56 . 2600 Berchem (Antwerpen)
+32 478 65 21 72 . info@denercon.be . www.denercon.be

Denercon begeleidt bedrijven en lokale overheden bij de 
implementatie van hun energiebesparingsmaatregelen. Dat 
kan gaan van het zoeken naar de meest geschikte 
leverancier en de evaluatie van de offertes, tot de volledige 
of gedeeltelijke opvolging van het implementatieproject. De 
experts van Denercon helpen u bij het indienen van aanvragen 
van de beschikbare subsidies bij de verschillende overheden.
Bovendien kan Denercon de bouw van groene-energie-
systemen (zon, wind, WKK) op zich nemen.

STAP 4     
ENERGIEPRESTATIES OPVOLGEN EN BIJSTUREN

Eens de implementatie achter de rug is, begint het beheer.
Daarvoor voorziet Denercon in een efficiënt energiemonito-
ringssysteem om de energieprestaties nauwgezet op te 
volgen en eventuele degradatie snel te detecteren. 

De Denercon-energiedeskundigen zullen ook KPI’s en 
permanente verbeteringsmaatregelen definiëren (inclusief 
implementatie van een energiebeheerssysteem volgens
ISO 50001). Dat geeft u de mogelijkheid om problemen tijdig 
op te sporen en aan te pakken. En zo houdt u uw 
energiehuishouding op peil.

Sur les pages 36 et 37 vous pouvez retrouver 
la version française de ce publireportage.


