Wil je investeren in hernieuwbare energie?
Volg de 3-staps methodiek en vind de passende oplossing voor uw voorziening!

1. Energie opwekken én besparen? Energieprestatiecontract als totaaloplossing
Heb je naast hernieuwbare energie- ook investeringsnoden? Dan is een energieprestatiecontract dé aanpak.
Een EPC biedt gegarandeerde resultaten voor energiebesparing, comfort en gezond binnenklimaat!
•
•
•
•

•
•

Europa gelooft sterk in EPC om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. De
ambitie bepalen: dat is aan u, een EPC afsluiten: daar helpt het VEB.
20 % van de aanbesteding gesubsidieerd dankzij een partnerschap tussen het VEB
en de Europese Investeringsbank.
Ook VIPA helpt je als voorziening met max. 8.000€ extra subsidie in de
aanbesteding van een EPC.
Een Energy Services Company (ESCO) combineert studiewerk, uitvoering en
onderhoud ineen. Een EPC legt vooraf de energiebesparing contractueel vast. U
betaalt de investeringen gradueel af met de energiekost die u bespaart.
We bekijken samen of u voldoende investeringsnoden en verbruik heeft voor een
EPC. Maak nu een afspraak.
Hou de mailings in het oog: infosessies over EPC in maart 2020!

2. Geen budget? Kies voor een stroomafnameovereenkomst
Je hebt al een energiezuinig gebouw en je wilt nog werk maken van hernieuwbare energie. Maar je wil je
niet bezighouden met onderhoud van de installatie en controle op de goede werking. En bovendien is het
gereserveerde budget nodig om al die andere zorgnoden op te lossen binnen je voorziening. Kortom: er is
eigenlijk geen geld voor deze investering.
•

•
•
•
•

Een stroomafnameovereenkomst zorgt voor een derdepartijfinanciering, via
een burgercoöperatie voor rechtstreekse burgerparticipatie of een private
partner die crowdlending voorziet.
Laat je werknemers, bewoners, omwonenden mee zorg dragen voor de
financiering van het project door middel van burgercoöperatie.
Betaal maandelijks een bedrag lager dan je huidige elektriciteitsfactuur, na
afloop van het contract is de installatie en alle opbrengst voor u.
In tussentijd geen zorgen over de opbrengst van de installatie en het onderhoud.
Besteld in 5 minuten dankzij ons eenvoudig bestelportaal.

3. Wel budget? Bestel nu uw zonnepanelen
Je kent de voordelen van hernieuwbare energie, je wil op een efficiënte manier de installatie laten realiseren
met kwalitatieve partners en je kan dat zelf financieren?
•
•
•
•

Je moet geen eigen aanbesteding doen, het VEB deed dat al voor u.
Geniet van een sterk kwalitatieve raamovereenkomst door onze interne
expertise en ervaring.
Besteld in 5 minuten dankzij ons eenvoudig bestelportaal.
Gebruik een energielening om de financiering over langere termijn te
spreiden.
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