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Kenter Energiecoach

Bespaar energie en geld met behulp van de Kenter 
Energiecoach. Deze energiebesparingstool combineert 
meetdata met energieadvies. Zo ziet u waar de 
besparingskansen zijn én weet u welke maatregelen 
u kunt treffen om dit waar te maken. Voorkom 
verspilling, bespaar op kosten en verminder de CO2 
uitstoot. Goed voor uw winst en voor het milieu.

Uw voordelen:
√  Werk gericht aan energiebesparing en 
     duurzaamheidsdoelen
√  Tref energiebesparende maatregelen volgens de Wet            
     milieubeheer
√  Live support van uw persoonlijke energiecoach
√  Altijd online een actueel inzicht in uw energie- 
     verbruik
√  Altijd toegang tot uw concrete energie-
     besparingsplan

Hoe werkt de Kenter Energiecoach?

Actieplanner
Onze consultant is bij u langs geweest voor een 
energiescan. Samen hebben jullie acties besproken 
om energie te besparen. U ziet deze terug in de Kenter 
Energiecoach. De acties staan in één overzicht, 
inclusief gebouwgebonden acties en verplichte 

(erkende) maatregelen. Ook heeft u inzicht in de 
investeringskosten en terugverdientijden.

Energieverbruik
Wat is het resultaat van de uitgevoerde acties? Dit 
ziet u meteen terug in het actuele energieverbruik. Zo 
kunt u gericht op zoek naar de optimale instelling van 
installaties en apparaten. Bekijk de stroom- en 
gasdata per jaar, maand, week, dag, uur of zelfs per 
kwartier. Zo heeft u altijd grip op het actuele energie-
verbruik.

Energiespaarpot
De energiespaarpot toont de netto besparing in 
euro’s. Dit wordt berekend met de investeringen, de 
meetdata en wat er daadwerlijk bespaard is. Bekijk 
wanneer een investering is terugverdiend en hoeveel 
u op jaarbasis gaat verdienen door energiebesparing.

Energiebesparing 
Meet de besparing in elektriciteit en gas. We 
combineren en berekenen dit tot de totale besparing 
in CO2-uitstoot. Belangrijke informatie voor uzelf, 
maar ook om door te geven aan de overheid.

 

Bespaar energie en geld met meetdata en energieadvies



Kenter Energiecoach

Erkende maatregel voor energiebesparing 
Gebruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 
kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? 
Dan moet u alle energiebesparende Erkende 
Maatregelen (EML) met een maximale 
terugverdientijd van vijf jaar treffen. Dit heet de 
Energiebesparingsplicht en Informatieplicht.

Voor de branches kantoren, hotels en restaurants, 
onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen, sport 
en recreatie en detailhandel geldt een 
Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS) als 
Erkende Maatregel. Kenter Energiecoach is een EBS 
en dus een Erkende Maatregel. 

Certificeringen
Bij Kenter vinden we kwaliteit in dienstverlening maar 
ook veiligheid en milieu ontzettend belangrijk. We zijn 
dan ook continu bezig met verbeteren. In de praktijk 
betekent dit dat we de kwaliteit waarborgen door 
middel van de implementatie en continuering van 
verschillende kwaliteitssystemen. Zo zijn we in het 
bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, ISO 
14001, ISO 27001, ISO 55001, VCA** en CO2-
prestatieladder. Ons technische personeel werkt 
volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties 
technisch en elektrotechnisch installateur. 

(BEI) en Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG). 
Daarnaast werken onze mensen volgens de 
veiligheidsbepalingen NEN-EN 50110-1, NEN 3140 
en NEN 3840. Kenter is tevens Sterkin Erkend gas 
technisch en elektrotechnisch installateur. 

Over Kenter
Kenter laat energie werken. Dat doen we met 
betrouwbare meetdiensten en innovatieve 
energievoorzieningen voor grootzakelijke klanten. Nu 
al helpen wij ruim 28.000 relaties door heel Nederland 
om kostenbewust en duurzaam te ondernemen. U 
kunt rekenen op de expertise van meer dan 300 
specialisten. Dus gebruikt u veel energie en kunt u 
geen dag zonder? Kies dan voor Kenter. 

Meer informatie?
Ontvangt u graag meer informatie over de 
Kenter Energiecoach? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via onderstaande contactgegevens. 
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