
Duurzamer zaken doen?

IJsselsteinse Energiescan voor de Zaak

Is jouw rekening nog steeds zo hoog? Wil je zeker weten dat je niet 
onnodig energie verspilt? Heeft isoleren wel zin? Wat zou je moeten 
investeren om energie te besparen? Wat zijn maatregelen die zichzelf 
terugverdienen? Weet je precies wat je moet doen om jouw rekening lager 
te krijgen? 

Als je op deze vragen een antwoordt hebt, lees dan niet verder. Heb je 
nog geen antwoord maak dan gebruik van de IJsselsteinse Energiescan 
voor de Zaak, een initiatief van BIZ (BIJ), D66 IJsselstein en www.energie-
transitie.info

De scan

In maximaal 1,5 uur wordt in kaart gebracht hoe je ervoor staat: de staat 
van je locatie, stroomverbruik, verlichting, isolatie, beglazing, meters, 
tocht, energiemaatschappij, zonnepanelen, alternatieve warmtebronnen, 
optimalisatie van de ketelinstelling, enzovoort. 

Je krijgt tips en tricks, handvatten en voorbeelden, toegang tot kennis en 
ervaring. En een samenvatting op papier in leesbaar Nederlands.

Voorbeelden van snelle bespaartips (5 binnenstadondernemers maakten 
er al gebruik van)

• Voor sommige panden kan het interessant zijn om te werken met ‘spot’ 
verwarming in plaats van het hele pand te verwarmen. 

• Wanneer verwarming middels gas gaat, kan tot 80% op de 
energiekosten bespaard worden.

z.o.z.



Duurzamer zaken doen!

De kosten

Hoe bestel je de energiescan?

De scan wordt voor de helft betaald door BIZ/BIJ. Hierdoor kun je al 
gebruikmaken van de scan voor slechts € 125,00. BTW-factuur is 
inbegrepen, het aandeel van BIZ/BIJ wordt rechtstreeks verrekend. 

Let op: dit bedrag is speciaal voor de binnenstad afgesproken, scans op 
andere locaties kunnen niet automatisch voor dit bedrag. 

Stuur ricoijntema@mac.com een email met je locatie en een 
voorkeurdatum om af te spreken (’t liefst ’s ochtends vroeg of 
einde middag). Je kunt hem ook appen op 06 - 2455 0824.

Voorbeelden van snelle bespaartips (5 binnenstadondernemers 
maakten er al gebruik van) - vervolg

• Is je airco ouder dan 10 jaar dan kan vervanging een serieuze 
afweging zijn.

• Een verkeerde instelling van je CV ketel zorgt voor onnodig extra 
verbruik zonder het extra comfort.

• Gedeelde meters geven soms meer nadelen dan voordelen. 

Initiatief van: Fits Mulder (stadsmanager en contactpersoon BIZ/BIJ), Rhodé Timmer (D66 IJsselstein) 
en Rico IJntema (adviseur duurzamer energie gebruiken www.energie-transitie.info).
Aan de scan en het advies kunnen geen rechten worden ontleend. Dit aanbod is geldig tot 31-5-23.

Email direct

mailto:ricoijntema@mac.com
http://www.energie-transitie.info/

