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Energiescan
Kosten voor leden van de IKVO
Energiescan circa €800 ,-

Kostenverdeling:
Provincie Overijssel 50% van de kosten
(bij uitvoering maatregelen)

IKVO 25% van de kosten
Bedrijf 25% van de kosten

Inhoud scan
CO2 reductie
Energiebesparing
Maatregelen / mogelijkheden
Verplichte maatregelen
Comfort voor gebruikers van bedrijfspand
Nieuwe inzichten

Doel van de scan
IKVO leden waaronder kleinere
ondernemers voldoen aan de
duurzaamheidseisen. Daarnaast
wordt er kennis uitgewisseld op het
gebied van energie. Zo worden de IKVO
bedrijven voorbereid op de toekomst op
energiegebied.

Duvast
René Kuizenga
info@duvast.nl
0523-744060
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