Een echte oplossing van Kuijpers

Maximaal rendement uit uw wko-installatie

“U kunt rekenen op optimale
energie-efficiency en een
behaaglijk binnenklimaat.”
Bob Bloemers,
manager duurzame energie Kuijpers Ecopartners

Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage Amsterdam

Een echte oplossing van Kuijpers

Meer dan zeventig procent van alle bestaande warmte-koudeopslaginstallaties (wko’s)
in Nederland presteert onder de maat*. Dit wil zeggen dat vooraf beloofde besparingen
in de praktijk niet gehaald worden, klimaatklachten optreden of dat installaties niet voldoen aan wet- en regelgeving. Consequentie is dat uw investering niet rendeert en de
kosten voor energie, onderhoud en vervangingen hoger oplopen. Wij bieden hiervoor
dé oplossing: de Kuijpers sale & leasebackformule. We ontzorgen u volledig en bieden u
beter rendement van uw energievoorziening. 

(*Bron: onderzoek van IF Technology, 2007)
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Optimale prestaties

Het belangrijkste kenmerk van een duurzame

Wij kopen uw wko-installatie en verhuren deze dan

installatie is dat een hogere initiële investering wordt

voor een vast bedrag per maand aan u terug. Nadat we

gerechtvaardigd door lagere energiekosten in de

de installatie technisch beoordeeld hebben, nemen we

exploitatiefase. Helaas maken veel wko-systemen

deze van u over.

deze belofte in de praktijk niet waar. Door vakkundig
beheer, onderhoud en monitoring zal de installatie
beter presteren.
Voldoen aan wet- en regelgeving

Onze expertise staat garant
voor een systeem dat zich
écht terugverdient.

Een wko-installatie moet blijven voldoen aan de
afgegeven Waterwetvergunning. Jaarlijks dient de


Optimaal comfort

vergunninghouder hierover te rapporteren. Niet vol-

Om tot een optimaal binnenklimaat te komen, zal

doen aan de vergunningsverplichtingen kan leiden tot

er een ‘goed huwelijk’ tussen het gebouw (afgifte-

boetes en zelfs tot het stilleggen van uw wko-installatie.

systeem) en de wko-installatie (energiecentrale)

Wij nemen deze verplichting van u over en zorgen voor

moeten zijn. Dankzij de jarenlange expertise van

alle communicatie met het bevoegd gezag.

Kuijpers worden deze twee systemen perfect op
elkaar afgestemd. Desgewenst kunnen wij voor over
name een nulmeting bij u uitvoeren.
Wij ontzorgen
Onze mensen zijn professionals met passie voor techniek en een duurzame toekomst: medewerkers die
op afstand continu berekeningen uitvoeren over de
opgebouwde energiehoeveelheden in de bodem
en onmiddellijk bijsturen indien nodig. Onze onderhoudsteams hebben jarenlange ervaring met diverse installaties. Hierdoor kunnen wij de rendementen
voor de gehele contractperiode garanderen.

Hermitage Amsterdam

Sebastiaan Lagendaal (links), Hoofd Facilitaire Zaken & Veiligheid Hermitage Amsterdam en Bob Bloemers (rechts), manager
duurzame energie Kuijpers Ecopartners

Gemeente Boxtel

Financiële constructie

Wko in Hermitage Amsterdam

Met sale & leaseback verkoopt u uw wko-installa-

Na een verbouwing van 96 weken is in 2009

tie aan Kuijpers. Vervolgens verhuren wij deze aan u

de nieuwbouw van Hermitage Amsterdam

terug via een leasecontract. Dit is inclusief onderhoud,

geopend. Sebastiaan Lagendaal, Hoofd Faci-

beheer en service bij storingen. U betaalt een vast

litaire Zaken & Veiligheid Hermitage Amster-

maandbedrag en daardoor beschikt u direct over ex-

dam: “Voor tentoonstellingen is een constant en

tra liquiditeit: zo heeft u geld beschikbaar voor andere

nauwkeurig regelbaar klimaat nodig. In onze sa-

investeringen. Als de installatie slecht presteert, doet

menwerking met Kuijpers dagen we elkaar uit te

het óns pijn. Niet u, als gebouweigenaar.

streven naar een optimum. Gezamenlijk zoeken
we innovatieve nieuwe mogelijkheden om de wko

Voordeel bij verkoop

te optimaliseren en samen met de Technische Uni-

Bij een eventuele verkoop van uw vastgoed vormt

versiteit Eindhoven werken we aan de perfecte ba-

een niet goed werkende wko-installatie een hoog

lans tussen duurzaam klimatiseren en kunst con-

risico bij de transactie. Het is dan een groot pluspunt

serveren zonder het thermisch comfort van onze

als de installatie goed presteert en goed onderhouden

bezoeker uit het oog te verliezen.”

is. Daar zorgen wij voor.
Voorwaarden

Alle voordelen op een rij

Op sale & leaseback zijn (contract)voorwaarden

• Zorgeloos leasen

van toepassing. Contracten hebben een looptijd

• Gunstig leasecontract

van 10 tot 15 jaar. Tussentijds beëindigen onder

• Geen zorgen meer om vergunningseisen

voorwaarden is altijd mogelijk.

• Optimale energie-efficiency
• Besparing op energiekosten
• Een vast maandbedrag, geen onderhoudskosten
• Lage initiële investering

Referenties

Zet nu de eerste stap!

Hermitage Amsterdam, De Efteling,

Meer weten over de Kuijpers sale & leaseback

Woonzorgcomplex Sassembourg, Gemeente

constructie? Neem contact op met Kuijpers

Boxtel, Gemeente Weert, Reinier de Graaf

Ecopartners via telefoonnummer 073-615 41 80

Gasthuis, Van Gogh Museum, Catharina

of ecopartners@kuijpers.nl

Ziekenhuis Eindhoven, a.s.r.

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

“Het overnemen van wko-installaties is behoorlijk

Ook dit is Kuijpers

nieuw in de markt, maar we voorzien een flinke groei.

Kuijpers is een professionele technisch dienstverlener

Alleen al omdat de richtlijnen voor wko-installaties

met ruim 850 medewerkers en een omzet van

strenger worden. Wij zorgen er niet alleen voor dat een

170 miljoen euro. We ontwerpen, bouwen én onder

energie-installatie aan de regels voldoet, maar ook

houden technische installaties in gebouwen en

dat innovaties hun weg naar de installatie vinden. Als

industrie en dragen daarmee bij aan een gezonde

de wko-installatie eigendom is van Kuijpers, kan een

werk- en leefomgeving. Onze ambitie is om in 2018

gebouweigenaar eenvoudigweg rekenen op optimale

alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te

energie-efficiency en een behaaglijk binnenklimaat,

realiseren. Met een compleet concept en verschillende

tientallen jaren lang.”

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 wensen en mogelijkheden van onze klanten zijn
hiervoor het uitgangspunt.
Kuijpers is een familiebedrijf, opgericht in 1921. Maat
schappelijke betrokkenheid en persoonlijke relaties

Bob Bloemers

met onze klanten en medewerkers zijn voor ons erg

Manager duurzame energie

belangrijk. Samen ontwikkelen we ons om zo het beste

Kuijpers Ecopartners

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.

