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Energie besparen én duurzaam opwekken voor 

bedrijven 

 
De Energieregisseur van het Energieloket Barneveld helpt u hierbij 
Onze Energieregisseur Bedrijven, Joost Straat, komt graag bij bedrijven in onze 
gemeente langs om adviezen te geven om energie te besparen of om 
duurzame energie op te wekken. Zo kunt u meteen aan de slag met het 
besparen op uw energieverbruik.  
 
Wilt u weten welke mogelijkheden er nog meer zijn voor uw bedrijf? Dan 
komt hij graag bij u langs. Het eerste bedrijfsbezoek van de Energieregisseur 
wordt u aangeboden door de Gemeente Barneveld. 
 
 
Maatwerk 
Ieder bedrijf is verschillend, energie besparen of opwekken is daarom maatwerk. Vaak kunnen 
installaties nog beter worden afgesteld of bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd,  
u krijgt daarom een advies dat past bij uw bedrijf. Denkt u erover om zonnepanelen op het dak van 
uw bedrijfspand te leggen? U krijgt inzicht in de mogelijkheden. 
 
Is het nodig om de te nemen maatregelen door een energiespecialist verder uit te laten werken of uit 
te voeren? Dan wordt u doorverwezen naar een (lokale) energiespecialist die past bij het vraagstuk.  
 
Belt of mailt u voor het maken van een afspraak? 
 
Energieregisseur bedrijven: Joost Straat 
Telefoon:         (0342) 495 450 
E-mail:           EnergieloketOndernemers@Barneveld.nl 
 
 

 
Het energiegesprek: gratis, maar niet voor niets 
 
Ja, ik maak graag gebruik van het aanbod om samen na te gaan hoe het energieverbruik naar 
beneden kan: 
 
Organisatie: ___________________________________ 
 
Adres locatie: ___________________________________ 
 
Postcode & Plaats: _ _ _ _ _ _ __________________________ 
 
Contactpersoon: ___________________________________ 
 
Telefoonnummer: ___________________________________ 
 
E-mail adres: ___________________________________ 
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TIPS! 

Wat kunt u zelf toepassen? 
De volgende vijf tips zijn eenvoudig toe te passen en helpen u op weg:  
 
Vervang TL-verlichting 
Vervang TL-verlichting door led-verlichting. Dat is minder duur en efficiënter, want het gaat veel 
langer mee. Zo bespaar je op je energiekosten en ben je ook nog eens groen bezig.  
 
Zonwering aan de buitenkant 
Zorg voor zonwering aan de buitenkant van uw pand. Vooral op de Oost, Zuid en West-gevel komt 
veel zon en daarmee warmte het gebouw binnen. Zonwering, vaak screens, aan de buitenkant van 
het pand zorgt dat in de zomer de warmte buiten blijft en u minder hoeft te koelen. Screens of 
lamellen aan de binnenkant van uw raam houden het zonlicht wél tegen maar de warmte is dan al 
binnen. 
 
Isoleer beter 
Zorg dat muren, grond én dak goed geïsoleerd zijn. Dit zorgt voor een comfortabeler gebouw én 
drukt de energiekosten. 
 
Andere ramen en kozijnen 
Vaak heeft u al dubbel glas, toch zorgt HR++ of triple-glas voor een grotere energiebesparing.  
Kies een natuurlijk moment om ook de beglazing en kozijnen te vervangen. 
 
Duurzame lokale opwekking 
Kijk welke energie u nodig heeft ná het doorvoeren van de besparende maatregelen. Door duurzame 
energie lokaal op te wekken verlaagt u uw energieverbruik. Energiebelasting en transportkosten van 
de netbeheerder zijn ook niet van toepassing. Mogelijkheden voor lokale opwekking zijn 
zonnepanelen of windmolens, voor verwarming van uw pand is een warmtepomp een optie om te 
overwegen.  
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Vergeet niet ”voorkomen is beter dan genezen”, dus wees slim en voer ook de besparende 
maatregelen uit. 
 
Minder gebruiken: wel zo logisch 
Ook in een energiezuinig gebouw kan energie worden verspild als apparaten onnodig aan blijven 
staan. Door apparatuur niet onnodig aan te laten, zijn besparingen van zo'n 10% mogelijk. 
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