
Helpt u verder 
met duurzaam 
ondernemen

Neem een gratis startabonnement op de Milieubarometer en/of 
doe een gratis offertecheck voor led-verlichting en zonnepanelen

Dit aanbod van de gemeente is geldig tot eind 2020 en geldt alleen voor ondernemers die 

in Hendrik-Ido-Ambacht zijn gevestigd.



Welk Energielabel
heeft uw kantoor?

… kantoren groter dan 100m2 vanaf 2023 

minimaal energielabel C moeten hebben? 

En dat naar schatting meer dan helft van de 

kantoren in Nederland nog niet voldoet aan 

deze aanstaande verplichting?

…u straks verplicht bent om zelf te melden 

welke energiebesparende maatregelen u 

getroffen hebt (omgekeerde bewijslast)?

…uw kantoor met een energielabel van 

A, B of C voldoet aan de norm voor 2023? 

De rijksoverheid streeft echter naar een 

energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. 

Ook voor bestaande bouw. Op dit moment zijn 

er verschillende financiële regelingen die u 

daarbij ondersteunen. 

A

B

C

D

E

F

G

Wist u dat… 

Met het oog op de toekomst 

is het verstandig om alvast 

energiebesparende maatregelen 

te onderzoeken. Meer informatie 

hierover staat op www.rvo.nl.

De Omgevingsdienst Zuid-

Holland voert namens de 

gemeente de wettelijke 

milieutaken bij bedrijven uit. 

Meer info: www.ozhz.nl/energie



Welk Energielabel
heeft uw kantoor?
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De Milieubarometer is een handig instrument 

om de milieuprestatie en CO2-footprint van uw 

bedrijf te meten. De gemeente biedt u een gratis 

startabonnement op de Milieubarometer t/m eind 

december van het kalenderjaar van aanmelding.

U krijgt:  

• een nulmeting en vergelijking met 

branchegenoten in grafieken en kengetallen

• een CO2-footprint

• een actielijst om milieu en kosten te sparen en te 

controleren of u voldoet aan de wettelijke eisen

• online-hulp en telefonische helpdesk. 

Met de branchegerichte maatregelenlijst kunt u 

direct aan de slag om de milieuprestatie van uw 

bedrijf te verbeteren en kosten te besparen.

Let op

Na afloop wordt het startabonnement omgezet 

in een doorlopend jaarabonnement en betaalt 

u €65,- per jaar (prijspeil 2018). Wilt u het 

abonnement liever stopzetten? Een maand voor 

afloop van de gratis periode ontvangt u een 

herinneringsmail over uw abonnement en het 

opzeggen ervan. 

Meer informatie kunt u vinden op  

www.milieubarometer.nl

Meedoen? 

Activeer dan via www.milieubarometer.nl/aanbod 

direct uw gratis Milieubarometer startabonnement.

Gratis 
startabonnement 
Milieubarometer



Gaat uw bedrijf aan de slag met energiebesparende 

producten zoals led-verlichting en zonnepanelen? 

De gemeente biedt u een gratis beoordeling op 

de offerte(s), uitgevoerd door Stichting Stimular. 

Stimular geeft onafhankelijke adviezen en heeft 

geen banden met leveranciers.

U krijgt een offertecheck, waarbij wordt gelet op: 

• de berekening van de terugverdientijd

• het aanwezig zijn van relevante keurmerken

• een redelijke prijs 

En u krijgt hulp bij een eventuele subsidieaanvraag. 

Meer info kunt u vinden op www.stimular.nl.

Meedoen? 

Stuur dan een e-mail maar Stefan Romijn van 

Stichting Stimular via s.romijn@stimular.nl of  

bel 010 - 238 28 27.

Gratis offertecheck 

Contactgegevens
T 14078
I www.h-i-ambacht.nl
 twitter.com/hiaonderneemt

Accountmanager bedrijven 
Anouk van den Heuvel
T  (078) 770 2634
E  a.vandenheuvel@h-i-ambacht


