31 oktober 2013

Betreft: energiemanagement en verduurzaming van zakelijk vastgoed

Geachte ondernemer,
Ook u zal de aandacht in de media voor de toekomst van onze energievoorziening niet zijn ontgaan.
Deze lijkt onzeker, met als enige zekerheid dat de voorraad fossiele brandstof op begint op te raken,
terwijl er nog geen volwaardig alternatief is. Tegelijkertijd neemt onze collectieve behoefte aan
energie nog jaarlijks toe, terwijl we als maatschappij juist streven naar een vermindering van de CO2uitstoot.
Is dit een bedreiging? Of biedt het juist kansen voor innovatie, imagoversterking en meer
onafhankelijkheid? Wat kunt u vandaag doen om te voorkomen dat de energiekosten voor uw bedrijf
of organisatie straks de pan uitrijzen? Deze en andere vragen, verlangen praktische antwoorden. Deze
krijgt u aangereikt op vrijdag 29 november aanstaande tijdens:

Energie overhouden voor leukere zaken*
Programma
14.30-15.00
15.00-16.15

Ontvangst en informatiemarkt
Peter Ros van Admium over de veranderende markt en de kansen en mogelijkheden
die dit biedt voor ondernemers
Willie Ambergen vastgoedfiscalist bij CMS over de fiscaliteit van duurzame
maatregelen
Waar beginnen? Informatie over een training in energiemanagement en een snelle
energiescan, met Timo Jansen (opleidingscentrum SBRA) en Bert Boeijink (DE
Partner)

Hoe doen andere ondernemers dat? Praktijkvoorbeelden van zakelijk slim omgaan
met energie: Schuitemaker Machines (Rijssen) en Zwembad Dijnselburg (Zeist)
16.30-18.00
Netwerkborrel, Energy Experience Center en infomarkt
De presentatie is in handen van Arjan te Lintelo.
Meerwaarde
Het programma biedt ondernemend Amersfoort en omstreken interessante aanknopingspunten
om snel energiekosten te kunnen verlagen.
Investering
Eén namiddag in tijd en open staan van uw kant om anders naar uw energiekosten te kijken.
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Wanneer en waar
Vrijdag 29 november aanstaande in de Kamer van Koophandel, Printerweg 6 te Amersfoort. De
ontvangst is vanaf 14.30 uur met koffie en thee. Om 15.00 uur starten we met het inspirerende
programma. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel en een infomarkt. Hier kunt u meer
te weten te komen over isoleren, hoogrendement cv ketels, lokale energieopwekking (zonnepanelen,
warmte-koudeopslag), LED verlichting en financiering van duurzame maatregelen. Buiten staat het
mobiele Energy Experience Center, waarin u in (bijna) 3D de voordelen van energiezuinige
huisvesting gaat ervaren.
Informatie en inschrijven
Voor meer informatie zijn Bernard Faber (06 - 4709 89 50) en Bert Boeijink (06 - 5151 91 51)
beschikbaar om u te woord te staan. Inschrijven kan via mail: info@033energie.nl of
telefonisch: 033 - 433 72 01. Dit onder vermelding van uw naam en wie we naast u nog meer mogen
verwelkomen.
Graag tot ziens op vrijdag 29 november!

Met vriendelijke groet,

Jan Costa,
Voorzitter 033Energie

Ezra Peeters
Voorzitter Kenniscentrum Duurzaam Bouwen

* De organisatie van deze middag wordt ondersteund door de Kamer van Koophandel Amersfoort,
Raad voor Economische Ontwikkeling regio Amersfoort en de Economic Board Utrecht. 033Energie is
een publiekprivate samenwerking. 033Energie helpt woningeigenaren, scholen en bedrijven in
Amersfoort energie te besparen.
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