
 

Quick Scan Energiebesparing 

Snel inzicht in uw besparingskansen en aan de Informatieplicht voldoen 
 

 

Uw ambitie 
U wilt energie besparen, waar dit technisch mogelijk en financieel aantrekkelijk is. U wilt in uw eigen 
tempo uw besparingskansen benutten, zonder het 'wiel opnieuw te hoeven uitvinden' maar ook zonder 
onnodig hoge advieskosten te hoeven maken. Vanuit onze onafhankelijke inkooprol en ervaring met 
vele besparingsprojecten, begeleiden wij u graag om stapsgewijs energie te besparen en op te 
wekken. 

Van informatieplicht naar besparingsgemak 
Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt 
u onder het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer en bent u verplicht om energiebesparende 
maatregelen met terugverdientijd binnen 5 jaar te treffen. Vanaf dit jaar geldt bovendien een nieuwe 
Informatieplicht: u dient per 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke Erkende Maatregelen 
u heeft genomen. Om deze informatieplicht voor u te vertalen naar besparingsgemak, biedt Fit Our 
Future nu een extra voordelige quick scan energiebesparing, waarmee u kunt voldoen aan 
Informatieplicht. 
 
Quick scan van uw besparingskansen 
Elk betrouwbaar besparingsproject begint met een onafhankelijke inventarisatie van uw 
besparingskansen. Tegelijkertijd wilt u natuurlijk niet onnodig hoge advieskosten betalen voor een 
onnodig dik rapport. Wij stellen voor om daartoe een quick scan uit te voeren: 
4 Scan: Wij inventariseren op uw locatie alle reeds uitgevoerde en nog uit te voeren (volgens de 

Wet Milieu Beheer verplichte) Erkende Maatregelen met een terugverdientijd binnen 5 jaar én een 
globale inventarisatie van uw belangrijkste besparingskansen met langere terugverdientijd.  

4 Rapportage en bespreking: Na afloop van de scan ontvangt u van ons een rapport met een 
helder overzicht van uw besparingskansen en wettelijke verplichtingen daarbij. Wij bespreken met 
u wanneer u deze besparingen wilt uitvoeren en hoe wij u daarbij eventueel kunnen begeleiden. 

 
Nu tijdelijk met € 250 subsidiekorting  
Gemeente Ede en Provincie Gelderland bieden maximaal 200 bedrijven en instellingen een 
subsidiekorting van € 250 op deze quick scan. Hierbij geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt’ 
principe.  
 



 

Quick scan tarieven 
De kosten van de quick scan hangen af van de oppervlakte van uw pand(en) die gescand dienen 
te worden en uw energieverbruik.   
 

Tarieven inclusief € 250 subsidiekorting & exclusief 21% BTW op het brutobedrag 
4 € 0 (exclusief 21% BTW op € 250) bij oppervlakte tot 2.000 m2 of jaarverbruik tot 

100.000 m3 aardgas of 200.000 kWh stroom 
4 € 250 (exclusief 21% BTW op € 500) bij oppervlakte tot 3.500 m2 of jaarverbruik tot 

150.000 m3 aardgas of 250.000 kWh stroom 
4 € 500 (exclusief 21% BTW op € 750) bij oppervlakte tot 5.000 m2 of jaarverbruik tot 

200.000 m3 aardgas of 300.000 kWh stroom 
4 Op aanvraag: bij oppervlakte meer dan 5.000 m2 of jaarverbruik meer dan 200.000 m3 

aardgas of 300.000 kWh stroom 
 
 

 
 
Wilt u samen met ons meer energie besparen? 
U kunt nu makkelijk en snel uw gewenste begeleiding aanvragen via uw persoonlijke link in uw 
begeleidende email die u bij dit voorstel van ons hebt ontvangen. Uiteraard staan wij graag tot uw 
beschikking voor uw eventuele vragen: 085 - 487 4660. 
 
Onze voorwaarden 
Fit Our Future wordt uitsluitend door haar opdrachtgevers betaald en ontvangt geen inkomsten 
van uitvoerende partijen, fabrikanten, toeleveranciers of financiers. 
4 Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
4 Na afronding van de quick scan sturen wij de factuur voor de hierboven vermelde kosten (na 

aftrek van de subsidiekorting) met een betalingstermijn van 14 dagen. 
4 Fit Our Future BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64786374 en 

hanteert de leveringsvoorwaarden DNR-2011 en privacyverklaring conform AVG. 


