
  

TEKEN NU IN!

ENERGIEDAGEN 2018

Consultancy

U wenst advies en begeleiding bij investeringen?
U kan ondersteuning gebruiken bij de implementatie van ISO 50001?
Voor het opstellen van een financieel plan voor investeringsbeslissingen of opvolging ROI had 
u graag wat hulp gekregen? 
U wilt een opleiding op maat? 
U wenst ondersteuning bij sensibliseringscampagnes? 
Verschillende technische vragen moeten beantwoord worden? 
...

Onze energie experten staan voor u klaar en komen graag bij u langs voor een ondersteuning 
op maat. Teken in op onze Energiedagen voor een abonnement energie consultancydagen aan 
gunstige voorwaarden.

ENERGIEDAGEN 2018
Via onze Energiedagen kunt u intekenen op een abonnement energie consultancydagen. 
Deze dagen kunnen aangewend worden voor diverse vraagstukken zoals:

 Advies en begeleiding bij investeringen

 Implementatie van ISO 50001

 Uitvoeren van detailstudies of extra meetcampagnes

 Opstellen van financieel plan voor investeringsbeslissingen, opvolging ROI 

 Rapportering: opmaak, interpretatie, controle en bijsturingen

 Opleidingen op maat uitwerken en geven

 Opmaak en duiding bij de individuele positionering binnen benchmark-studies

 Ondersteuning bij sensibiliseringscampagnes 

 Evolutie van het energieverbruik opvolgen

 Beantwoorden van technische vragen

Deze dagen worden bij het begin van het kalenderjaar gefactureerd en kunnen op afroep gepresteerd 
worden. Er is geen automatische verlenging, niet opgebruikte dagen zijn niet overdraagbaar naar een 
volgend jaar. 

Prijszetting per energiedag: 800,00€ met een minimum afname van 2 dagen (excl. verplaatsingsforfait 
van 95,00€)
In de loop van het jaar kunnen geen extra Energiedagen worden besteld. Individueel bijkomend advies 
(buiten het abonnement) kan wel het hele jaar door aangewend worden tegen een bijdrage van 900,00 
EUR (excl. BTW) per dag en een forfait van 95 EUR (excl. BTW) per verplaatsing.

INSCHRIJVEN
Schrijf je snel in met een mail naar audrey.geenens@enprove.be, via het inschrijvingsformulier 
op onze website of op het nummer +32 (0)484/27 02 47
(vermeld: contactpersoon, email, bedrijf, aantal te bestellen energiedagen)
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