Uw Energie-audit goed geregeld
Bespaar uzelf de energie
Uw Energie audit adequaat volgens de richtlijnen uitgevoerd met een strategische doorkijk naar de
toekomst. Onze experts regelen het graag voor u. Wij bieden inzicht in energiebesparende maatregelen
en kostenbesparing. Door jarenlange ervaring spreken we de taal van het bevoegd gezag en weten we bij
Flynth aan welke eisen een goede en complete rapportage moet voldoen. Zo wordt alles goed geregeld
en kunt u zich gewoon blijven richten op uw bedrijf. Flynth bespaart je de energie.

Energie-auditverplichting
De Energie-audit is verplicht voor de volgende bedrijven:


bedrijven met meer dan 250 fte



bedrijven met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

U moet om de vier jaar een Energie-auditverslag indienen. Het volgende auditverslag moet u uiterlijk vier jaar na de vorige
indienen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Flynth Energie-audit

Vergunningen
Onze adviseurs kunnen de benodigde vergunningen

Een Flynth Energie-audit bestaat uit:
Inventarisatie
Onze experts maken een inventarisatie van uw
bedrijf en brengen energiestromen en -verbruik
in beeld. We richten ons op gebouwen,
processen, installaties en vervoer.
Energieverbruik en besparingspotentieel
Alle energiestromen worden geanalyseerd. Wat
zijn de grote energieverbruikers? Hoe is het
energieverbruik verdeeld en waar kunnen we
energie besparen?

aanvragen en zorgen voor een optimale inpassing en
doorvoering van uw energiebesparende maatregelen.

Vragen?
Neem contact op met de Energie-experts van Flynth via
info@rombou.nl of 08 8236 8236.
Rombou is 100% dochter van Flynth adviseurs &
accountans BV
Meer informatie op www.flynth.nl

Energiebesparende maatregelen
We werken energiebesparende maatregelen uit
die passen bij de strategie van uw bedrijf. Wij
geloven dat de juiste energiebesparende
maatregelen ook kostenbesparend zijn.
Indienen bij bevoegd gezag
We dienen het Energie-auditrapport in bij de
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
Hiermee voldoet u officieel aan uw verplichting.

Lagere energiekosten en
voordelig investeren
Wanneer u de maatregelen uit uw Energie-audit verslag
doorvoert, verlaagt u de energiekosten van uw onderneming.
Ook kunt u fiscaal voordelig investeren in verschillende
energiezuinige technieken via de Energie-investeringsaftrek.
Mogelijk is ook de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie interessant voor u. Onze
subsidieadviseurs beoordelen of er voor uw bedrijf fiscale
voordelen of subsidievoordelen te behalen zijn.
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