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U BENT
 è Vertegenwoordiger van een kmo/zko
 è Zelfstandige of vrij beroep
 è Franchisehouder of verantwoordelijk voor een handelszaak 

van minstens 250 werknemers
 è Verantwoordelijk voor een vzw of social-profitonderneming

BESPAAR ENERGIE 
IN UW GEBOUW

MET HET ENERGIEPACK 
Het EnergiePack geeft u gratis professioneel advies, aangepast 
aan uw type activiteiten.

 è Energiediagnose
 è Ondersteuning op maat
 è Uitwisseling van goede praktijken
 è Hulp bij het verkrijgen van financiële investeringssteun

OM ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
 TE NEMEN

AANVULLENDE
INVESTERINGS- 
STEUN

EEN DIAGNOSE GEREALISEERD OF BEVESTIGD IN 
HET KADER VAN HET ENERGIEPACK
U heeft de mogelijkheid om investeringssteun aan te vragen om 
energiebeparende maatregelen te nemen op het vlak van:

DE PARTNERFEDERATIES
Leefmilieu Brussel heeft de uitvoering van het EnergiePack 
toevertrouwd aan vier partnerfederaties. Zij bieden diensten die 
zijn aangepast aan hun sector voor:

 è Identificatie van de energetisch zwakke punten van het gebouw
 è Opsporing van uitrustingen die te veel verbruiken
 è Invoering van een energieboekhouding en -beheer
 è Opstelling van een actieplan en keuze van de prioritaire 

maatregelen
 è Overwegen van investeringen en aanvragen van financiële 

steun
 è Hulp bij de gedragsverandering van gebruikers
 è Informatie en uitwisseling van goede praktijken met 

organisaties die vergelijkbaar zijn met die van u
 è In sommige gevallen, begeleiding van de opvolging van de 

werken
U hoeft geen lid te zijn om toegang te krijgen tot het 
EnergiePack.

ONDERSTEUNING 
OP MAAT

HET ENERGIE- 
PACK
Gratis energie-

coaching voor kmo’s  
en de social profit

UW CONTACT- 
PERSOON BIJ HET 
ENERGIEPACK

CONTACTEER DIRECT EEN VAN DE PARTNER-
FEDERATIES:

 n Voor de social/non-profitsector  
https://energie.bruxeo.be 
E : energie@bruxeo.be - T. 02 210 53 03 

 n Voor handel en diensten  

www.comeos.be 
E. : sti@comeos.be – T. : 02 788 05 58

 n Voor gezondheidszorginstellingen  

www.santhea.be 
E. : contact@santhea.be – T. : 02 210 42 70

 n Voor kmo’s/zko’s  

www.ucm.be 
E: info.energie@ucm.be - T : 02 743 83 93

UW ACTIVITEIT HEEFT
 è een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 è een bedrijfsruimte voor 100% professionele doeleinden,  

in een gebouw van ouder dan 10 jaar

U WIL VOLGENDE VOORDELEN BEHALEN
 è Verbruik minder energie
 è Verlaag uw facturen
 è Verminder uw CO2-uitstoot
 è Gebruik kwaliteitsvolle installaties
 è Verbeter uw merkimago
 è Anticipeer op de veranderende regelgeving
 è Start een proces om een label te krijgen

Met het EnergiePack krijgt u een globale, professionele en 
gratis begeleiding om energie te besparen!

Verlichting

Sanitair warm water

Verwarming

Koeling

Isolatie en ventilatie van gebouwen

Productie van hernieuwbare energie

Collectieve en industriële voorzieningen 
(bv. een industriële afzuigkap)

 è Energiemonitoring
 è Luchtdichtheid
 è Isolatie
 è Warmte
 è Koude
 è Klimaatregeling / koeling

 è  Zonwering
 è Verlichting
 è Groendaken
 è Collectieve en industriële 

voorzieningen 
 

De financiële ondersteuning kan oplopen tot 30 à 40 procent 
van het totale bedrag waarvoor u in aanmerking komt volgens 
de grootte van uw organisatie. 

DE WERKEN MOETEN VOLDOEN AAN ENKELE 
VOORWAARDEN

 è Aanbevolen door de diagnose
 è Uitgevoerd door professionele ondernemingen 
 è Conform de technische specificaties die in de voorwaarden-

gids staan
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