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Laat uw verlichting nakijken:

Schakel nu over op LED verlichting in plaats van de oude TL- verlichting. Gemiddelde besparing 
van   20 – 50% op uw energiekosten! De voordelen van LED verlichting zijn enorm. LED verlichting 
verbruikt  minder energie, geeft minder warmte af en ze zijn ook nog eens duurzaam!

U kunt besparen door nu uw gloeilampen en halogeenverlichting te vervangen door Led-lampen. 
Ledlampen gaan vijf keer langer mee dan een spaarlamp en wel vijftig! keer langer mee dan een 
gloeilamp.

Handige tip:
Bespaar met bewegingsmelders: Met bewegingsmelders voorkomt u het onnodig aanstaan van de 
verlichting. U bespaart op een slimme manier energie, omdat de verlichting automatisch uitgaat 
wanneer er niemand van de ruimte gebruikt maakt.

Ons aanbod:
Pro�teer nu van ons aanbod van ons vrijblijvend advies en maak ook nu nog  (zakelijk)  gebruik van 
de Energie Investeringsaftrek (EIA) Wij helpen u graag om te besparen op de verlichtingskosten.
 
Wat moet u doen om van ons aanbod gebruik te maken:
U neemt contact met ons op voor een afspraak bij u, geheel vrijblijvend. Wij zorgen voor een 
verlichtingsscan, een passende o�erte, wij verzorgen het uitvoerende gedeelte en de nazorg. 
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Laat uw kosten voor afvalverwerking  nakijken:

De kosten voor Afvalverwerking zijn  bij veel bedrijven een behoorlijk  deel van uw facilitaire kosten. 
Door simpelweg te werken met een online mogelijkheid, bespaart u veel geld

Handige tip:
Via onze site kunt u nu zelf uw containers bestellen!

Ons aanbod:
Wilt u toch liever een persoonlijk advies, wij komen graag bij u langs!
 
Wat moet u doen om van ons aanbod gebruik te maken:
U neemt contact met ons op voor een afspraak bij u, geheel vrijblijvend. Wij zorgen voor  een 
passende o�erte, wij verzorgen het uitvoerende gedeelte en de nazorg. 
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Laat uw energienota nakijken:

U heeft een een-, drie- of  vij�arig contract. Weet u dat u na deze contractperiode overgaat op vaak
onvoordelige �exibele tarieven? Onderzoek heeft uitgewezen dat u gemiddeld goedkoper uit bent 
met een vast tarief! 
 
Handige tip:  
Houd uw energieverbruik bij, noteer per kwartaal de meterstanden en verhoog of verlaag uw 
voorschot zonodig. Zo komt u bij de eindafrekening niet voor verrassingen te staan en u heeft 
grip op uw energiekosten!

Ons aanbod: 
Iedere week (en met hogere volumes per dag) bieden wij de totale data kWh en m3 gas aan, aan 
inmiddels 10 energiemaatschappijen, waardoor wij voor de klant, vrijwel altijd de beste deal kunnen 
aanbieden. Wij kunnen voor u een dag-, week-, of maandprijs aanbieden. Elke dag houden wij de 
prijzen in de gaten en kunnen het beste aanbod doen!

Wat moet u doen om van ons aanbod gebruik te maken:
U stuurt ons uw nota (laatste volledige eindafrekening) toe, dat is alles! Wij zorgen voor een 
besparingsanalyse, het contract, de opzegging en wij monitoren, zodat u altijd verzekerd 
bent van het beste tarief!
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Laat uw telefonie/internet nota  nakijken:

Telefoonkosten zijn onderdeel van uw maandelijkse vaste lasten en dus van belang indien u erop 
kunt besparen. De hoogte van uw telefoonkosten hangt af van het soort abonnement dat u heeft. 
Traditionele telefoonlijnen worden steeds zeldzamer door de komst van Voice over IP(VoIP). Door 
middel van VoIP is een aanzienlijke besparing te realiseren.

Een goede stabiele internetverbinding is de basis voor ieder bedrijf. Steeds meer diensten worden 
via het internet aangeboden, zoals telefonieverkeer en elektronische betaalopdrachten. 
De betrouwbaarheid van een goede internetverbinding is  essentieel.

Handige tip: 
85% van de aansluitingen maakt gebruik van KPN. Wanneer  u overstapt naar een andere aanbieder 
dan blijft u gebruik maken van het KPN-netwerk. Er veranderd niets, u bespaart gemiddeld 25%-50% 
op uw nota, alleen de facturatie wordt veranderd. 

Ons aanbod:
Pro�teer nu van ons aanbod voor ons vrijblijvend advies. Wij helpen u graag om te besparen op 
uw totale kosten.
 
Wat moet u doen om van ons aanbod gebruik te maken:
U stuurt ons uw nota's van de vaste- en mobiele telefonie en internet toe, dat is alles! Wij zorgen 
voor een vrijblijvende besparingsanalyse, het contract, de opzegging en wij monitoren, zodat u altijd 
verzekerd bent van het beste tarief. 



Neem contact met ons op:
Bel: (0174) - 788 102 of ga naar besparingsadviesburo.nl
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