ONZE DIENSTEN

ENERGIEMONITORING
Verbeteren begint bij meten

Verduurzaming is inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel
van vrijwel iedere bedrijfsstrategie. Wet- en regelgeving
helpt die strategie ook daadwerkelijk uit te voeren. De

Met een EBS is
eenvoudig waar
te nemen hoeveel
energie je gebouw
verbruikt

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verplicht
gebouweigenaren en -beheerders om een energieregistratieen bewakingssysteem (EBS) te implementeren in hun
gebouwen. Het doel hiervan is om aan te tonen dat
gebouwinstallaties geen energie verspillen. Met een EBS
is eenvoudig waar te nemen hoeveel energie je gebouw
verbruikt en hoe dit verbruik er gedurende de dag uitziet. Veel
organisaties zijn zich hier onvoldoende van bewust. Heijmans
Energie Services helpt bij het voldoen aan deze maatregel en
neemt de zorg uit handen.

IN EEN PAAR STAPPEN VOLDOEN

WAT IS ER NODIG?

Met Energiemonitoring maak je het energieverbruik

Om je te helpen efficiënter met je energieverbruik

van je gebouw inzichtelijk. Daarmee voldoe je aan

om te gaan, dient Heijmans in staat te zijn om de

de wettelijke verplichting. Het energieverbruik wordt

energiedata op afstand uit te lezen. Hiervoor is een

continu gemonitord en kan worden vergeleken met

slimme energiemeter nodig. Een slimme meter slaat

voorgaande jaren. Hiermee kunnen inefficiënties in

de meterstanden van het elektriciteit- en gasverbruik

(klimaat)installaties inzichtelijk worden gemaakt.

op en kan deze op afstand aan het meetbedrijf

Heijmans Energie Services maakt een jaarrapportage

doorsturen. Om deze data te gebruiken heeft

met beknopt advies over hoe het gebouw

Heijmans toestemming nodig om de energiedata bij

energetisch presteert en wat de verbeterpotentie

het meetbedrijf op te vragen.

is. Dit advies biedt aanknopingspunten voor
grotere verbetermaatregelen, zoals het vervangen

ACTUEEL INZICHT

van een luchtbehandelingskast of het toepassen

Wanneer toestemming is verleend voor het uitlezen

van ledverlichting. Al deze maatregelen kunnen

van de energiedata gaan we aan de slag met

aanzienlijke besparingen met zich meebrengen.

monitoring. Dit doen we via ons BeSense-platform.
Op dit online platform krijg je actueel inzicht in je

JAARRAPPORTAGE

“Door monitoring worden
inefficiënties inzichtelijk
gemaakt.”

energieverbruik en kun je zelf informatie bekijken
over een geselecteerde periode.

JOUW VOORDELEN

IS MIJN BEDRIJF EBS-PLICHTIG?

Als je Energiemonitoring bij Heijmans afneemt,
voldoe je aan wet- en regelgeving voor het

Het implementeren van een EBS is in de

installeren van een EBS. Daarnaast ontvang

utiliteitsbouw verplicht gesteld in zes sectoren voor

je jaarlijks een adviesrapportage over de

ondernemingen die ten minste per jaar 25.000 m3

energieprestatie van je gebouw en de hoeveelheid

gas verbruiken en/of 50.000 kWh elektriciteit

energie die het afgelopen jaar (mogelijk) is bespaard.

verbruiken. Deze sectoren zijn:

Ook heb je op ieder moment van de dag actueel
inzicht in het energieverbruik van je gebouw. De

• Gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen

tips van onze energieadviseurs over mogelijke

• Kantoren

besparingen bieden handvatten om verder te gaan

• Onderwijsinstellingen

met energiebesparing en verduurzaming van je

• Sport en recreatie

organisatie. De besparing kan op korte termijn al

• Hotels en restaurants

zorgen voor een vermindering van 25 tot 30 procent

• Detailhandel

van het energieverbruik.
Deelnemers van het MJA-convenant
(Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie) moeten aan
de EBS-verplichting voldoen.

JOUW VOORDELEN

Inzicht in
energieprestaties

Gegarandeerde
energiebesparing

Voldoen aan weten regelgeving

Comfort voor
gebouwgebruikers

Realiseren
duurzame ambitie
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