


Een perfecte balans 
tussen wooncomfort, 

energiekosten en
het milieu. Daar plukt ú 

nu, en uw (achter-) 
kleinkinderen láter 

de vruchten van.

EBG Group, aangenaam!
Onze ervaring? Soms al bij de inkoop, vaak bij de monitoring, de exploi-
tatie of financiële afwikkeling van uw energie blijven kansen onbenut! 
Kansen die een aanzienlijke besparing tot gevolg kunnen hebben. In 
financiële zin, op het gebied van duurzaamheid en qua tijdwinst!

EBG Group is gespecialiseerd in energiebeheer en realiseert, sterker nog, gárandeert, een beter rendement met 
minder personele kosten. Dat kúnnen we garanderen, omdat wij volledig onafhankelijk zijn en niets aan het toeval 
overlaten. Van energie-inkoop, financiële en administratieve verwerking (inclusief factureringen jaarrekening),exploi-
tatiemanagement van collectieve ketelhuizen, monitoring, service en onderhoud; EBG Group neemt alle werkzaam
-heden en verantwoordelijkheden uit handen en biedt u real-time inzicht in verbruik, prestaties, budgetten en targets, 
quick wins en duurzame besparingsmogelijkheden. Als geen ander kennen wij daarnaast de vigerende wet- en 
regelgeving en weten wij welke kansen en bedreigingen hieruit voortvloeien voor uw organisatie.

Wij combineren de expertise, het service-niveau en de slagkracht van een grote energie-speler met de betrokken-
heid, flexibiliteit en het inlevingsvermogen van een regionale partner. Geen dienstverlening verpakt in luxe en grote 
kantoren met hoge huisvestingskosten en een dito overhead, maar een betrokken en kundig adviseur die uw ener-
gievraagstuk behandelt alsof het zijn eigen organisatie betreft. Dát is zeker weten.

EBG Group is de afkorting van Energie Bespaar Garant. De dochteronder-
neming van Essent Retail, ELES (Essent Local Energie Solutions) heeft haar 
WKO installaties (Warmte Koude Opslag) volledig overgedragen aan de 
EBG Group. Ons logo vertaalt op treffende wijze onze bedrijfsdoelstelling:

Het schild staat symbool voor bescherming, daar wij u beschermen tegen 
hoge energiekosten. Samen met u bepalen we het plafond van de energie-
kosten, de installatie wordt zo optimaal mogelijk ingeregeld.

Het blad staat voor duurzaamheid. We helpen u om traditionele installaties slim te maken door 
duurzame innovaties toe te passen binnen uw complex(en). 

Visie en strategie

De energietransitie is de overgang van de huidige energiehuishouding naar duurzame energiehuishouding. Volgens 
het energieakkoord zou in 2023 16% van de energiemix in Nederland van duurzame bronnen afkomstig moeten zijn. 
Dit is nu 6%.

Om deze overgang te laten slagen, moet aan een aantal eisen worden voldaan. Het 
hebben van een duidelijke visie en strategie is hierbij van essentieel belang en 

EBG Group helpt u graag met het opstellen van de noodzakelijke visie- en 
strategiedocumenten. Onze adviseurs kennen de mogelijkheden, de markt 

en het subsidielandschap als geen ander en helpen u om de juiste keuzes 
te maken. Voor nu en voor de nabije toekomst.



Onze aanpak schematisch weergegeven:

AMBITIE EN VISIE

INVENTARISATIE

PLAN VAN ADVIES

REALISATIE

UITVOERING

GEZAMENLIJK BEPALEN VAN DE AMBITIE
DOELSTELLINGEN EN VISIE

WELKE OBJECTEN WORDEN VERDUURZAAMD
WELKE DUURZAME BRONNEN ZIJN MOGELIJK

WELKE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN ZIJN ER MOGELIJK
WELKE MIDDELEN ZIJN ER NODIG EN BESCHIKBAAR

ADVISERING
ONTWERP, BESTEK EN AANBESTEDING

COMMUNICATIE NAAR GEBRUIKERS

INFORMATIEVOORZIENING
DESKUNDIGHEID

SERVICE PARTNERS

BEHEER & ONDERHOUD
AFSTEMMING

MJOP \ MJOB
WET- EN REGELGEVING

EBG Operational Excellence | Voorwaarden strategie

Om ervoor te zorgen dat uw strategie ook daadwerkelijk werkt én toekomstbestendig is, moet er met een aantal 
randvoorwaarden rekening worden gehouden. De pijlers die centraal staan in onze aanpak op een rij:

Aanpak afstemmen op gezamenlijke visie en 
doelstellingen
Ambitieniveau verduurzaming 
Toekomstbestendigheid 
Leverbetrouwbaarheid

Maximaal installatierendement
Open transparante communicatie- en informatiestromen 
Meest gunstige exploitatiekosten gedurende de gehele 
levensduur
Blijven voldoen aan wet- en regelgeving



Exploitatiemanagement

Dat is zeker weten.

Visie en Strategie

1

EBG Group helpt u graag met het 
opstellen van de noodzakelijke visie- 
en strategiedocumenten. Onze 
adviseurs kennen de mogelijkhe-
den, de markt en het subsidieland-
schap als geen ander en helpen u 
om de juiste keuzes te maken. Voor nu 
en voor de nabije toekomst.

AANPAK AFGESTEMD OP 
GEZAMENLIJKE VISIE EN 
DOELSTELLINGEN
COMPLETE ONTZORGING
TOEKOMSTBESTENDIG
MAXIMAAL INSTALLATIE-
RENDEMENT

2

EBG Group draagt zorg voor het totale beheer van uw 
installaties: het verzorgen van onderhoud, het inspelen 
op storingen, warmtebalans grond, het opstellen van 
MJOP, het controleren van zowel preventieve als correc-
tieve onderhoudswerkzaamheden en zo verder.

Of u nu beschikt over een duurzame (wko) installatie of 
een traditionele installatie, bij EBG Group hebben we alle 
kennis en kunde in huis om ervoor te zorgen dat uw 
installatie optimaal functioneert en wordt onderhouden. 
Wij dragen zorg voor een gebouwbeheersysteem (GBS) 
inclusief storingsanalyse en geven u inzicht in gebruik 
(en pér gebruiker!) op ieder gewenst moment.

VOLLEDIGE ONTZORGING
DIRECT INZICHT OP IEDER
GEWENST MOMENT
UW INSTALLATIE BLIJFT IN
OPTIMALE CONDITIE
GEEN ONVERWACHTE
ONDERHOUDSKOSTEN

-
-

EBG Group neemt alle werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
energie- en expoitatiemanagement uit 
handen en biedt u real-time inzicht in 
verbruik, prestaties, budgetten en targets, 
quick wins en duurzame besparingsmoge-
lijkheden. Als geen ander kennen wij daar-
naast de vigerende wet- en regelgeving en 
weten wij welke kansen en bedreigingen 
hieruit voortvloeien voor uw organisatie.

DE 5 STAPPEN NAAR ZEKERHEID IN 
BEHEER EN ENERGIEKOSTEN: 



Energieinkoop

Met de energieinkoop van EBG Group bent u verzekerd 
van optimale energiecontracten en transparantie in 
energiekosten. Wij inventariseren uw huidige portefeuille 
en brengen de kansen en risico’s in kaart. Vervolgens 
onderhandelen wij met alle gewenste energieleveran-
ciers, totdat het voorstel op tafel ligt dat het beste bij uw 
organisatie past!

U kunt bij ons terecht voor inkoop van gas, electra en 
water. EBG Group verzorgd het volledige traject voor u. 
Van inventarisatie en onderhandelingen tot de admini-
stratie en de afrekeningen. 

3
VOLLEDIG ONAFHANKELIJK
COMPLETE ONTZORGING
OP DE HOOGTE VAN
VIGERENDE WET- EN REGEL-
GEVING
LAAGST MOGELIJKE
ENERGIEKOSTEN

STRUCTURELE BESPARING
OP ENERGIEKOSTEN
TEVREDEN EN GOED GE-
ÏNFORMEERDE BEWONERS
CONFORMITEIT WET- EN
REGELGEVING
REALTIME INZICHT IN
ENERGIEVERBRUIK, TRENDS
EN BVO

Het besparen van energie start bij het 
monitoren. Door het creëren van inzicht in 
de energieverbruiken van gebouwen 
kunnen we bespaarmogelijkheden, 
zonder aan comfort te hoeven inleveren, 
inzichtelijk maken. Ook is het noodzakelijk 
om de instellingen (regeling) van installa-
ties te optimaliseren én maken wij gebrui-
kers bewust van hun handelen en de 
invloed daarvan op het energieverbruik. 

Ook na het doorvoeren van 
bespaar-maatregelen is het van belang 
om te blijven monitoren. Zo houden wij 
ook in de toekomst de energiekosten 
voor u zo laag als mogelijk.

4
Monitoring

TEVREDEN EN GOED 
GEÏNFORMEERDE BEWONERS
GEEN ADMINISTRATIEVE 
ROMPSLOMP
ALTIJD INZICHT IN DE 
ACTUELE FINANCIËLE POSITIE
GEEN (ONGEWENSTE) 
VERRASSINGEN

Financiële afwikkeling 
5

EBG Group draagt zorg voor de volledige administratie omtrent uw energie- en exploitatie-
beheer. Denk hierbij aan het toetsen, opmaken en incasseren van voorschotnota’s, 
mutatieverwerkingen, het opstellen van gespecificeerde jaarafrekeningen, de in- en 
debicasso en zo verder. Tevens fungeren we als aanspreekpunt richting bewoners en/of 
huurders.

De ervaring leert dat de financiële afwikkeling omtrent energie- en exploitatiebeheer een 
tijdrovende bezigheid kan zijn. EBG Group ontzorgt u graag op dit vlak, zodat ú zich kunt 
focussen op uw core-business.



Een perfecte balans 
tussen wooncomfort, 

energiekosten en
het milieu. Daar plukt ú 

nu, en uw (achter-) 
kleinkinderen láter 

de vruchten van.

Kortom, waarom EBG Group?

Met EBG Group bent u nu én in de toekomst verzekerd van:

Optimale balans tussen wooncomfort  en energie-
lasten
Sterke verlaging van het energieverbruik met 
behoud van wooncomfort
Volledige ontzorging (ESCo) met openheid
Kennispartner van strategie tot en met exploitatie
Zichtbaar, aanspreekbaar, verbindend en 
transparant
Eén vast aanspreekpunt

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure?
Aarzel niet om mij te contacteren!

Wij  combineren  de  expertise,  het  serviceniveau en de slagkracht van 
een landelijke speler met de betrokkenheid, flexibiliteit en het inlevings-
vermogen van een regionale partner. Geen dienstverlening verpakt in 
luxe en grote kantoren met hoge huisvestingskosten en een dito over-
head, maar een betrokken en kundig adviseur die uw energievraagstuk 
behandelt alsof het zijn eigen organisatie betreft. Dát is zeker weten.



EBG Group werkt onder andere voor de volgende klanten:

Overheid

Sport

Woningcorporaties en VVE’s

Zorg

Midden- en kleinbedrijf

Cuisinier Toine Hermsen



Susterderweg 31
6118 CP Nieuwstadt

T. +31 (0)475 21 60 02
E. info@ebggroup.nl

W. www.ebggroup.nl
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