Een echte oplossing van Kuijpers

Inzicht in verduurzaming met de ECO-scan

Echte mensen.
Echte oplossingen.

“Samen op weg naar optimale energie-efficiëntie
en een comfortabel binnenklimaat.”
Ron Lemmen,
adviseur duurzame energie

Een echte oplossing van Kuijpers

De wereld om ons heen vraagt om verduurzaming. Energiebesparing, ook in uw gebouw,
draagt bij aan deze verduurzaming. Daarbij stellen we tegenwoordig hoge eisen op
het gebied van comfort. Een comfortabele plek om in te wonen, werken en beleven is
geen luxe meer, maar een voorwaarde. Gebouwgebonden installaties worden steeds
complexer en toekomstbestendig beheer en onderhoud is daarbij belangrijker dan ooit.
Maar waar te beginnen met verbeteringen? Met de energie-, comfort- en onderhoudsscan
(ECO-scan) van Kuijpers bieden we u een startpunt en geven we helderheid in het grote
aantal verduurzamingsmogelijkheden voor uw gebouw.

Op weg naar een
toekomstbestendig gebouw
U wilt aan de slag met comfortverbetering en verduur

uw visie op energie, comfort en onderhoud te realiseren.

zaming van uw gebouw, maar vindt het lastig te zien waar

De ECO-scan helpt u hierbij. Met beperkte verbeteringen

de kansen liggen. Of wellicht heeft u al inzicht in uw

kunt u vaak al een forse besparing op energiekosten

energieverbruik maar zoekt u een praktisch advies over

realiseren, zonder dat het comfort in het geding komt.

hoe u besparingen kunt realiseren. Het kan ook zijn dat u

Sterker nog: energiebesparing en comfortverbetering

zoekt naar een overzichtelijke onderbouwing die u helpt

gaan hand in hand. Aangevuld met een heldere visie op
uw onderhoudsaanpak is de ECO-scan dé strategische

Met beperkte verbeteringen
kunt u vaak al een forse besparing
op energiekosten realiseren.

aftrap naar een toekomstbestendiger gebouw.

Aan de slag met het resultaat
De resultaten van de ECO-scan helpen bij interne beslissings
trajecten om besparingsmaatregelen en comfortverbeteringen

Ook bij onze bestaande Kuijpers-klanten is de scan
bruikbaar. Hasan Karadirek , technisch manager,
Pathé Den Haag: “Goed om te zien dat Kuijpers zich
zo objectief opstelt, en ook het eigen functioneren
binnen hun onderhoudscontract onder de loep neemt’.

Wesley van Bokhoven, facilitair manager,
d’Oultremontcollege Drunen: ‘Ik merk dat ik
zelf enthousiast word om aan de slag te gaan met
verduurzaming. De scan helpt bij het sturen van
de interne besluitvorming voor verbeteropties.
Het objectief vaststellen van de aandachtspunten
helpt me in mijn rol van facilitair manager.”

Wesley van Bokhoven (links), manager facilities,
d’Oultremont College en Alex Pols, projectleider Kuijpers.

Onder andere op scholen is nog veel te winnen op het gebied van verduurzaming

Theater Castellum, Alphen aan den Rijn

door te voeren. Ook is de rapportage bruikbaar om bijvoor-

Inhoud rapportage

beeld een meerjarenonderhoudsbegroting op of bij te stellen.

In het rapport gaan we in op drie hoofdonderdelen:

Daarnaast kan deze gebruikt worden bij communicatie met

energie, comfort en onderhoud.

bevoegd gezag over milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen.
Bovenal vormt de scan een uitstekende mogelijkheid om op

In het onderdeel energie beoordelen we

een gestructureerde manier enthousiast aan de slag te gaan

het gas- en elektraverbruik van uw pand,

met verduurzaming. Kuijpers assisteert u graag in het optimaal

maken we een vergelijking met soortgelijke

benutten van de resultaten.

verbruikers en beschouwen we of de wijze
van energiemeten en -monitoren aansluit

Hoe werkt het?

op uw eisen als gebruiker van het gebouw.

De ECO-scan bestaat uit een interview met uw facilitair
manager, beheerder of huismeester, gevolgd door een

Bij comfort staat de beleving van de eind

locatiebezoek door één van onze specialisten, waarbij

gebruiker centraal op het gebied van bij-

gebouw, installaties en onderhoudsstatus worden door

voorbeeld thermisch comfort, verlichting

genomen. Met behulp van een bondige vragenlijst

of luchtvochtigheid. Hierbij helpt onder

checken we ook de status van het binnencomfort. We

andere een praktische digitale vragenlijst bij

verstrekken de resultaten in een concrete rapportage en

het verkrijgen van inzicht.

nemen deze ter plaatste door met u en uw Kuijpers contact
persoon. Zo bieden we niet alleen een praktische rapportage

Het onderhoudsdeel van de scan inventari-

maar helpen we u ook op weg met de nieuwe inzichten.

seert of de huidige onderhoudswijze past
bij uw wensen en eisen en geeft directe

Alle voordelen op een rij

praktische onderhoudspunten weer vanuit

• Inzicht in verduurzaming

het locatiebezoek.

• Praktisch advies
• Richtinggevende rapportage
• Hulpmiddel voor besluitvorming
• Enthousiaste start met verduurzaming

Referenties

Zet nu de eerste stap!

Stichting OOG (Oss), Heesen Yachts (Oss), CDA

Meer weten over de ECO-scan? Neem contact

Partijbureau (Den Haag), d’Oultremontcollege (Drunen),

op met uw vaste contactpersoon of met Kuijpers

GGD (Breda), Theater Castellum (Alphen aan den Rijn),

Ecopartners via telefoonnummer 073-615 41 80 of

Pathé Spuimarkt (Den Haag)

ecopartners@kuijpers.nl

Hermitage Amsterdam

“Veel van onze klanten willen graag verder met verduur

Ook dit is Kuijpers

zaming, maar weten simpelweg niet met welke onderdelen

Kuijpers is een professionele technisch dienstverlener met

ze moeten beginnen. Met onze ECO-scan helpen we hierbij.

ruim 850 medewerkers en een omzet van 170 miljoen euro.

Zie ons als de gids die helpt met het plannen van de route

We ontwerpen, bouwen én onderhouden technische

naar verduurzaming. De ECO-scan is hierbij de eerste stap.“

installaties in gebouwen en industrie en dragen daarmee
bij aan een gezonde werk- en leefomgeving. Onze ambitie
is om in 2018 alleen nog energieneutrale en gezonde
installaties te realiseren. Met een compleet concept en
verschillende specialismen in huis, kunnen we onze
klanten goed bedienen. Vanaf het begin van het proces
tot het einde. En ook daarna nog.
Onze echte mensen werken aan echte oplossingen: de

Ron Lemmen

wensen en mogelijkheden van onze klanten zijn hiervoor

Adviseur duurzame energie

het uitgangspunt.
Kuijpers is een familiebedrijf, opgericht in 1921. Maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke relaties met onze
klanten en medewerkers zijn voor ons erg belangrijk.
Samen ontwikkelen we ons. Om zo het beste in elkaar
naar boven te halen. Met een betrokkenheid die leidt tot
resultaat!

Kuijpers
Postbus 121
5700 AC Helmond
0492-57 86 00
info@kuijpers.nl
www.kuijpers.nl
Kuijpers heeft vestigingen in: Arnhem, Den Bosch, Den Haag,
Helmond, Oosterhout (NB), Roosendaal, Tilburg en Utrecht.

