
Energiedesign+ 

Sneller   
energie be-
sparen door 
contracting 



Sneller meer energie besparen 
Iedereen wil energie en geld besparen. Maar vaak ontbreekt het industriële 

ondernemingen, exploitanten van commerciële en openbare gebouwen 

maar ook projectontwikkelaars aan budget of financiële middelen. Ze zijn 

daarom niet in staat de concepten die nodig zijn om energie te besparen op 

korte termijn te realiseren en dringende maatregelen door te voeren. Dat is 

ons bekend en daarom presenteert BOB AG een nieuw product: 

Energiedesign+. Daarbij worden in het kader van een contractingmodel 

prestaties van BOB-energiedesign voorgefinancierd en knowhow 

beschikbaar gesteld. Op die manier is het mogelijk om energie-efficiënte 

maatregelen direct te implementeren. Wanneer de aanvankelijke 

investering met eigen middelen ontbreekt, is contracting een aantrekkelijk 

alternatief. 

Efficiency betekent 
zinvol gebruik 
maken van de 

middelen: zowel 
op universiteiten 

als in de industrie.  

Waarvoor staat de +? 
BOB-energiedesign bespaart 

klinkende munt. Voor een 

vergelijkbaar neutraal advies 

zonder leveringsbelangen moet u 

normaal gesproken direct flink in 

de buidel tasten. Dankzij de 

nieuwe koppeling tussen BOB-

energiedesign en contracting via 

Energiedesign+ kunt u direct van 

start, ook zonder actueel budget.  

Energie besparen 
– BOB AG weet 

hoe en met 
welke financiële 

middelen. 

Potentiële kostenbesparingen 
 

 Verwarmingsenergie  30-40 % 

 Koelenergie    40-60 % 

 Ventilatietechniek    50-80 % 

 Verlichting     50-80 % 

 Persluchttechniek    20-80 % 

 Elektriciteit     30-70 % 

Van oud wordt nieuw 

Oude techniek leidt voortdurend 

tot hoge kosten. Bij Energiedesign+ 

identificeren we potentiële 

besparingen en stellen 

maatregelen voor. Via contracting 

is het mogelijk de nodige 

investeringen direct te realiseren. 

Hoewel de totale kosten iets hoger 

liggen dan bij eigen financiering, 

zijn ze veel lager dan wanneer 

niets wordt ondernomen.  

Acht stappen naar 

efficiency 

1. Fouten verhelpen 
2. Controleren 
3. Installatie ontwerpen 
4. Aanpassen aan de werkelijke 

vraag 
5. Efficiency verbeteren 
6. Concept wijzigen 
7. DIN 50001 Energiemanagement 
8. Besparen op energiebelasting 



 

Prestaties BOB AG 

 Energiedesign nieuwbouw en 

bestaande gebouwen 

 Analyse levenscycluskosten 

 Optimalisering functie en 

behaaglijkheid 

 Doorvoering gebouwsimulatie 

 

 

Prestaties 

 Concept-knowhow 

 Belastingtechnische en 

juridische knowhow 

 Ervaring door exploitatie 

 Voorzieningszekerheid 

 Financiering 

Hordes overwinnen. Nu, 

niet later! 
Een lastige situatie die nauwelijks te verhelpen lijkt: de publieke druk 

maar ook de bedrijfseconomische eisen wegen zwaar voor afdelingen 

gebouwenbeheer en facilitair management. Enerzijds moet er energie en 

geld worden bespaard, anderzijds moet het klimaat worden ontlast. De 

benodigde, deels enorme investeringen zijn echter niet te financieren met 

het beschikbare budget. Dus wat dan? 

 

Vanwege deze randvoorwaarden zijn in veel bedrijven de 

verantwoordelijken aan handen en voeten gebonden, ondanks goede 

ideeën. BOB-energiedesign biedt nu een oplossing via contracting. Uw 

voordeel: positieve effecten treden direct op en investeringen worden 

gelijkmatig over vele jaren verdeeld en zijn beter in te passen in de 

begroting en budgetten.  

 

Waar bij eigen financiering (afb. linksonder) de aanvankelijke horde 

duidelijk hoger is en het langer duurt voordat de besparingen optreden, is 

dat bij contracting al na een korte aanloopfase het geval (midden onder). 

De kosten voor energiedesign+ worden gelijkmatig gemaakt en spreiden de 

investeringen voor nieuwe techniek over vele jaren. Waar wacht u nog op? 

Helder: niets doen kost veel geld 

Team-

work 

voor u! 



BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

D 52074 Aken 

0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 
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Twee wegen, één 

doel: meer efficiency  

Wees niet bang voor de 

complexiteit! Eigenlijk is alles heel 

simpel. Want als u uw onroerend 

goed en installaties werkelijk 

energie-efficiënt wilt ontwikkelen, 

dan ontkomt u niet aan BOB-

energiedesign. Heeft u de 

benodigde middelen, dan zal onze 

prestatie zich in korte tijd 

terugverdienen. Heeft u deze 

middelen niet, dan bieden wij in 

samenwerking met een contractor 

een startfinanciering of zelfs de 

middelen voor omvangrijke 

saneringsmaatregelen. Eén ding 

staat in beide gevallen vast: de 

optimale energie-efficiëntie van 

installaties en gebouwen. 

Statement  
"Wij maken heel vaak mee dat het facilitair 

management van een onderneming vreselijk 

overbelast is. Energieefficiëntie moet tussen de 

bedrijven door worden geoptimaliseerd, terwijl 

er sprake is van achterstallig onderhoud, de 

installatietechniek hopeloos verouderd is en er geen geld 

is. Een dergelijke combinatie van problemen is op de gangbare manier 

niet op te lossen. Terwijl materiaalstromen altijd prima geregeld zijn, zit 

het probleem in het feit dat energie niet apart besteld hoeft te worden. 

Als er meer energie nodig is, is het niet nodig om een formulier in te 

vullen; de dure energie wordt simpelweg afgenomen. Dat is er de oorzaak 

van dat wij in het bestaande gebouw altijd 30-70% kosteneffectief 

besparingspotentieel ontdekken." 

 

Dr. Bernhard Frohn 

bestuurslid BOB efficiency design AG 

Contracting 

als          

Lösungsweg Eigen riciteitsproductie 
lokverwarmings entrale/
turbine  

 

Bedrijfsgebouw/industrie: 
30-70 % potentiële 

energiebesparing 

Uitvoering DIN 500001 DIN 
16247-1 (KMU) 

Beslissing 

Beslissing 

Invoering 

Grove analyse 
 € 5.000-10.000 

Nauwkeurige 
analyse 

 € 50.000-100.000 

Nauwkeurige 
analyse 

 € 50.000-100.000 

Tot nu toe:  
meestal geen budget 

Tot nu toe:  
meestal geen  
budget 

Financiering via 
contracting Financiering via eigen 

middelen 

Plannen 
Bouwen 

Jaarlings 

besparings 

rapport 

Plannen 
Bouwen 

Financiering 

Exploitieren 
Voorzien 
Besparen 

Meerdere jaren 
monitoring 

Directe daling van de 

maandelijkse 

kostenBeslissing 

Meerdere jaren 
monitoring 
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Jaarlings 

besparings 

rapport 

Contracting 

als 

oplossing 


