The Blue Deal

Versneld naar duurzaam

‘Voor bedrijven die
écht een verschil
willen maken’

• Onafhankelijke specialisten
• Investeren vanuit bespaarde uitgaven
• Beloning naar €- en CO2-besparingen

The Blue Deal

Versneld naar duurzaam

Wilt u met uw organisatie nieuwe stappen zetten naar een nog
duurzamer bedrijf, maar denkt u dat dit lastig of kostbaar is? Wij geloven
in het versneld verduurzamen van bedrijven en realiseren deze ambitie,
gedreven door ondernemerschap, samen met onze klanten.

Loods
Met The Blue Deal als uw loods in het onbekende vaarwater van energie, binnenklimaat
en comfort, realiseert u versneld geld- en CO2-besparingen. Dit gaat hand in hand met
verbetering van binnenklimaat, gezondheid van medewerkers en productiviteit. Zonder
extra uitgaven en betaald uit uw besparingen. Of met een extra versnelling door uw eigen
of Blue Deal financiering. Onze onafhankelijke specialisten en uw eigen teamleden vormen
samen een partnership dat het verschil gaat maken. Wij begeleiden u gedurende alle
verduurzamingsfases, van oriëntatie en realisatie tot en met bewaking van prestaties. Van
kant-en-klare diensten tot uw expert-in-huis.
Met een Blue Deal beloont u ons naar werkelijke kostenbesparingen, CO2-reductie en
tevredenheid van huurders en medewerkers.

Besparing
Productief
Minder verbruiken en duurzaam produceren
Voor vrijwel elke bedrijfsvoering liggen er kansen om met energiebesparing te verduurzamen;
van slim groen inkopen tot minder verbruiken, 10% besparing of meer is te realiseren.
Vaak met maar kleine aanpassingen in installaties of gedrag. Dat zijn de eerste stappen
naar verduurzaming die vanuit besparingen gerealiseerd worden, en vervolgens versterkt
worden met zonne- of windenergie, WKO of biomassa.

‘Betaalbaar en slim inzicht is
behalve in de gebouwsystemen
ook nodig op de plaats van de
gebruiker - de werkplek zelf ’
Gezond werken
Verlaging van energieverbruik kan ook effect hebben op binnenklimaat, comfort en de
productiviteit van medewerkers. Dat maakt energie besparen met oog voor gezond
werken een vak apart. Vakkundig aangepakt, kunnen besparingen, verduurzaming, verhoogd
comfort én vermindering van ziekteverzuim gezamenlijk gerealiseerd worden en elkaar
zelfs versterken. Een gezonde en productieve toevoegen aan uw bedrijf kan met een groen
dak, dakpark of zelfs groentetuin.

‘Met een paar snelle stappen van The Blue Deal
hebben we direct tienduizenden euro’s energie
per jaar bespaard, waardoor we nu ook een
zonne-energiesysteem hebben aangeschaft’
Uw onafhankelijke Blue Deal-specialist zorgt voor begeleiding, een scala aan mogelijke
oplossingen en loodst uw team door de beste keuzes. Van techniek tot financiën tot uw
duurzame prestaties in een marketingcampagne.

‘Een verhoging van de werkprestatie met 1% kan
de jaarlijkse kosten van ventilatie compenseren’

Favoriete diensten

Snel en effectief

Extra versnelling diensten
Een Blue Deal partnership - belonen naar resultaat
Expert in huis - persoonlijke begeleiding voor versneld verduurzamen

1 Minder verbruiken
Energiescan - besparen en minder verbruiken
Prachtstroom - hoe slim en groen is uw stroom?

2 Duurzaam produceren

‘Het versneld
behalen van onze
duurzame ambities
is realiteit geworden
met The Blue Deal’

Zonnescan: alle kansen, valkuilen en een ontwerp voor uw locatie
Offertescan zonne-energie
Kwaliteitsinspectie zon, wind en WKO
Prestatiebewaking zonne-energie
Dakscan Duo: groen zonnedak-combinatie

3 Gezond werken
Gezonde werkplekwijzer

‘Met de zonnescan zagen we
eindelijk transparant hoe keuzes
in kwaliteit en prijs de resultaten
op lange termijn beïnvloeden.
Nu hebben we echt duurzame
zonnestroom’

Groendakscan: kansen, valkuilen en een ontwerp voor uw locatie
Groentedakscan: kansen, valkuilen en een ontwerp voor uw eigen teelt
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