De Climate Makeover: Een adviestraject richting 100% klimaatneutraal
ondernemerschap waarmee u na uitvoering direct voldoet aan de erkende
maatregelen voor de informatieplicht energiebesparing.
Wat mag u van dit adviestraject verwachten?
Met onze hulp levert u de energie- en brandstofgegevens aan voor het maken van een eigen
CO2-voetafdruk. Wij berekenen de CO2-uitstoot van uw stroom en gasverbruik en dat van
uw vliegreizen en zakelijke vervoerskilometers.
U ontvangt nadat de CO2-voetafdruk is gemaakt een bedrijfsbezoek. Op basis van de CO2voetafdruk en hetgeen de adviseur in uw organisatie ziet en te weten komt in het
klantgesprek, wordt u geïnformeerd en geënthousiasmeerd uw CO2-voetafdruk te
verkleinen dankzij energiebesparing en duurzame opwekking.
U ontvangt daarvoor een advies op basis van minimaal de Wet Milieubeheer (onderdeel
energiebesparing) geldend voor uw betreffende bedrijfstak. De door de overheid erkende
energiebesparingsmaatregelen die voor uw sector worden genoemd komen terug in het
adviesrapport. Na het nemen van die bespaarmaatregelen kunt u voor de informatieplicht
energiebesparing direct aangeven dat u voldoet aan de Wet.
Ook geven we aan hoe u brandstof kunt besparen op uw mobiliteit. Samen met u wordt een
planning gemaakt waarin een logische volgorde wordt opgenomen van te realiseren
brandstof- en energiebesparingsmaatregelen.
U ontvangt advies over de mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken en over
het inkopen van in Nederland geproduceerde groene energie. Ook geven wij mogelijkheden
aan waarmee u met uw organisatie van het aardgas af kunt. Tenslotte denken we met u mee
over hoe u uw voertuigen kunt voorzien van duurzame brandstof.
U ontvangt uitleg over CO2-compensatie. Daarmee kunt u verantwoordelijkheid nemen voor
nog niet te reduceren broeikasgassen van bijvoorbeeld vliegreizen of mobiliteit.
Een half jaar na het bedrijfsbezoek volgt een telefonisch voorgangsgesprek. Lukt het u om de
CO2-voetafdruk te verkleinen? We nemen oplossingen en eventuele vragen met u door.
Na een jaar vragen wij u opnieuw om de energie- en brandstofgegevens. We berekenen
weer de CO2-voetafdruk waarna we telefonisch samen met u het behaalde resultaat
evalueren en suggesties meegeven voor de toekomst.
Een standaard Climate Makeover is bedoeld voor organisaties met 1 bedrijfslocatie en
minimaal 10 FTE. De kosten van een standaard Climate Makeover bedragen €1.750,- (excl.
BTW). Heeft u meerdere bedrijfslocaties of wilt u maatwerk? We maken daarvoor graag een
passende offerte!
Bel 073-822 74 86 of mail naar info@klimaatplein.com voor het plannen van een afspraak.

