
Rekentool voor zonne-energie 
voor uw bedrijf m.b.t. kosten 
en opbrengsten

Advies over individuele 
maatregelen gericht op 
uw bedrijf

Financieringsmogelijk-
heden: FONS, Brabants
Energiefonds, banken en 
pensioenfondsen

Energiescan & praktijkvoor-
beelden van duurzame 
logistieke bedrijven

€ €

Een scan op de kwaliteit 
van uw gebouw met onder 
meer een infraroodcamera
 

Subsidie- en fiscale 
maatregelen m.b.t. de 
energie-investeringen

Verdeelsleutel (tool) van de 
kosten en opbrengsten 
tussen verhuurder-huurder

€ €
€

€ €

Deelname 1e tranche

1
✓

€ € ✓

€ €✓

Poule van Bredase bedrijven 
voor realisatie en advies

3m2

Rekentool voor zonne-energie 
voor uw bedrijf m.b.t. kosten 
en opbrengsten

Advies over individuele 
maatregelen gericht op 
uw bedrijf

Financieringsmogelijk-
heden: FONS, Brabants
Energiefonds, banken en 
pensioenfondsen

Energiescan & praktijkvoor-
beelden van duurzame 
logistieke bedrijven

€ €

Een scan op de kwaliteit 
van uw gebouw met onder 
meer een infraroodcamera
 

Subsidie- en fiscale 
maatregelen m.b.t. de 
energie-investeringen

Verdeelsleutel (tool) van de 
kosten en opbrengsten 
tussen verhuurder-huurder

€ €
€

€ €

Deelname 1e tranche

1
✓

€ € ✓

€ €✓

Poule van Bredase bedrijven 
voor realisatie en advies

3m2

Rekentool voor zonne-energie 
voor uw bedrijf m.b.t. kosten 
en opbrengsten

Advies over individuele 
maatregelen gericht op 
uw bedrijf

Financieringsmogelijk-
heden: FONS, Brabants
Energiefonds, banken en 
pensioenfondsen

Energiescan & praktijkvoor-
beelden van duurzame 
logistieke bedrijven

€ €

Een scan op de kwaliteit 
van uw gebouw met onder 
meer een infraroodcamera
 

Subsidie- en fiscale 
maatregelen m.b.t. de 
energie-investeringen

Verdeelsleutel (tool) van de 
kosten en opbrengsten 
tussen verhuurder-huurder

€ €
€

€ €

Deelname 1e tranche

1
✓

€ € ✓

€ €✓

Poule van Bredase bedrijven 
voor realisatie en advies

3m2

UITNODIGING DUURZAAMHEIDSCIRCUS 
BEDRIJVENTERREIN DE KROGTEN

PROGRAMMA
16:00 uur  Opening
16:05 uur   Gastheer Steven Verhoeckx, Louwman Breda
16:10 uur   Analyse energielabel bedrijventerrein De Krogten  

door Marcel van Miert
16:20 uur   Energietransitie Breda door wethouder Greetje Bos
16:30 uur   Kansen voor bedrijven op De Krogten
   Presentatie warmtenet door Joost Simons, Ennatuurlijk
16:45 uur  Wat doet Toyota aan verduurzaming & waarom?  

Welke kansen liggen er in nieuwe ontwikkelingen zoals 
bijvoorbeeld waterstof? Welke stappen kunnen we  
gezamenlijk zetten om tot verduurzaming te komen 
van uw eigen onderneming?

   Presentatie door Lex van den Elzen, Louwman en Parqui
17:05 uur Matchen vraag & aanbod
17:40 uur Afsluiting
17:45 uur Borrel en nazit

Platform BV Breda organiseert het duur-
zaamheidscircus om u te informeren over 
alle ontwikkelingen rondom de energie-
transitie.
Hoe kunt u als bedrijf zelf een stap zetten in 
de energietransitie? Wat zijn de mogelijk- 
heden, welke kosten zijn hiermee gemoeid, 
welke ontwikkelingen zijn er, welke ren-
dementen kunnen behaald worden en wie 
kan daarbij helpen?
Dit zijn een aantal vragen die tijdens het 
duurzaamheidscircus aan bod komen.
Platform BV Breda biedt tijdens het duur-
zaamheidscircus concrete informatie en 
antwoorden op deze energievraagstukken.
 

AANMELDEN VIA 
INFO@PLATFORMBVBREDA.NL

DATUM: 25 SEPTEMBER 2019
LOCATIE: LOUWMAN TOYOTA, CROGTDIJK 54, BREDA
INLOOP: 15.30 UUR


