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1 Inleiding
In het project MKB Energy CheckUp is een tool ontwikkeld die inzicht geeft in het
energie besparingspotentieel van uw bedrijf. De MKB Energy CheckUp is een gratis
tool dat inzicht geeft in uw energieverbruik en geeft advies over energiebesparende
maatregelen zodat u uw energiekosten kunt verlagen. De MKB Energy CheckUp tool
is gemaakt voor het MKB in de sectoren: kantoren, detailhandel, hotels en restaurants.
Met de MKB Energy CheckUp tool kunt u eenvoudig uw energieverbruik vergelijken
met vergelijkbare bedrijven in uw sector. Zo kunt u zien of uw energieverbruik hoger of
lager is. Hoe te starten is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens kunt u beginnen met
het invullen van de gegevens en krijgt u een benchmark resultaat (hoofdstuk 3 en 4).
Om de energiekosten te verlagen, moet je weten welke maatregelen winstgevend
zijn in uw situatie. Hiervoor kunt u de doorlichting (hoofdstuk 6) invullen. De resultaten
worden op het scherm gepresenteerd en kunnen als een rapport worden afgedrukt
zie figuur 1 (hoofdstuk 7).

Figuur 1: Rapport
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Op de pagina Maatregelen vindt u informatie en video's over energiebesparende
maatregelen. Hier kunt u de potentiële besparingen van specifieke
energiebesparende maatregelen beoordelen. Voor de energiebesparende
maatregelen die u wilt uitvoeren kunt u hier direct offertes bij installateurs aanvragen
(hoofdstuk 8). Stoppen en afsluiten is beschreven in hoofdstuk 9.
Zie voor meer informatie over privacy beleid (hoofdstuk 10), disclaimer (hoofdstuk 11)
en voor contactinformatie (hoofdstuk 12).
Er zijn geen commerciële belangen van de organisaties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling en exploitatie van het tool. De tool en de website is ontwikkeld om de
energiebesparende doelstellingen voor de regio's en landen in Europa te bereiken.
Het project MKB Energy CheckUp is medegefinancierd door het Intelligent Energy
Europe program van de Europese Unie.
De tool (Figuur 2) is te bereiken via de volgende URL: http://energycheckup.eu

Figuur 2: Website SME Energy CheckUp
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2 Starten met de energiescan
2.1 URL
De tool is te bereiken via de volgende URL: http://energycheckup.eu

2.2 Talen
Op de website kunt u uw taal kiezen: Engels, Spaans, Italiaans, Nederlands of Pools,
zie figuur 3, rechts bovenaan.
Als u start met de energiescan kunt u het land en regio invullen afzonderlijk van de
geselecteerde taal

2.3 Beginnen
Klik op het MKB Energy CheckUp plaatje om te beginnen met de energiescan of klik
op Energiescan in de menubalk, zie Figuur 3.

Talen
Start

Start

Figuur 3: MKB Energy CheckUp website
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Na het aanklikken van de Energiescan verschijnt het onderstaande Figuur 4 met
disclaimer. Om de scan te starten moet er op het logo worden geklikt.

Start

Figuur 4: Disclaimer

Als de scan is geladen verschijnt het invoerscherm, zie Figuur 5. De tool bestaat uit de
volgende vijf onderdelen: Invoer, Benchmark, Doorlichting, Resultaten en
Maatregelen. De inhoud van het scherm is afhankelijk de gegevens van de vorige
pagina.

Menu

Info block

Figuur 5: Invoerscherm
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2.4 Menu
De energiescan (in het kort "scan") heeft een menu (rechts bovenaan zoals figuur 4)
met vier knoppen. Eenmaal geregistreerd en ingelogd zijn er extra menu-items
beschikbaar. In totaal zijn er zes knoppen om toegang te krijgen tot verschillende
functionaliteiten, hieronder staat de knoppen een uitgelegd:
Invoerscherm.
Maatregelen scherm. Het kan alleen worden gebruikt als de doorlichting is
ingevuld.
Installateurs scherm. Het kan alleen worden gebruikt als de doorlichting is
ingevuld.
Mijn scans. Hier kan een nieuwe scan worden aangemaakt of teruggaan naar
een oude scan.
Wachtwoord wijzigingen.
Login screen. Op de login pagina kan een eerder opgeslagen scan worden
geopend of een nieuwe scan worden aangemaakt.

2.5 Informatie blokken
Informatie blokken als aangegeven in figuur 4, zijn soms toegevoegd voor extra
aanvullende informatie. Deze verduidelijken de vraag of wat er ingevuld kan worden.
Door op symbool [
] te klikken wordt de informatie weergegeven in een nieuw
venter.

2.6 Aanvullend opmerkingen
Enkele algemene opmerkingen over de functionaliteit van de scan:
Ø Invoer of wijzigingen worden pas opgeslagen na het klikken naar een volgende
pagina met de knop [volgende stap].
Ø Het overschakelen tussen de schermen kan alleen worden gedaan nadat de
doorlichting is voltooid.
Ø In deze handleiding worden de knoppen aangegeven met vierkante haken
bijvoorbeeld [Volgende]. Om opties in een drop down-menu aan te geven of om
input te geven aan velden zijn er aanhalingstekens gebruikt, bijvoorbeeld 'optie'.

PAGE 7

3 Invoer
Het eerste scherm is ‘Invoer’ (Figuur 6), hier vult u uw gegevens en het energieverbruik
in. Uitleg stap voor stap:
Ø Kies uw 'Taal', 'Land', 'Regio', 'Branche' en 'Sector'. De taal en land kunnen
onafhankelijk van elkaar gekozen worden.
Ø Vul het ‘vloeroppervlakte’ in.
Ø Kies bij 'invoeroptie' of uw het energiegebruik wil invoeren in: 'verbruik', 'kosten' of
'verbruik en de kosten'. U kunt uw energierekening gebruiken om te zien welke
waarden handig zijn om te gebruiken in uw specifieke situatie.
Ø De keuze voor 'Enkel- of dubbel tarief', hangt af van uw elektriciteitsmeter.
Ø Onder de knop [Klik hier om andere energiebronnen (propaan, stookolie/diesel,
stadswarmte en hout) in te voeren] kunt u deze gegevens invullen voor als deze
energiebronnen in uw gebouw aanwezig zijn.

Door verder te gaan met [volgende stap] krijgt u toegang tot het tweede deel, de
benchmark.

Figuur 6: Invoerscherm
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4 Benchmark
Op het Benchmark pagina (Figuur 7) kunt u zien wat uw energieverbruik is, in
vergelijking met uw sectorgemiddelde. De meest populaire energiebesparende
maatregelen die van toepassing zijn voor uw sector worden getoond onderaan de
pagina.

Figuur 7: Benchmark scherm

In dit scherm kunt u:
Ø De energiebesparende maatregelen bekijken door te klikken op de Info-blokken.
Er verschijnt een nieuw scherm met gedetailleerde informatie en soms is er een
video opgenomen;
Ø De benchmark bewaren als een rapport, hiervoor klikt u op de knop [Nee, maak
rapport];
Ø Verder gaan met de doorlichting door op de te klikken op de knop [Ja, naar
doorlichting].
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5 Inloggen
Voordat u verder kunt gaan moet u zich aanmelden als het de eerste keer dat u de
scan gebruikt, zie Figuur 8. Als u al een account in het verleden heeft gemaakt kunt u
hier ook inloggen met uw account. Maak een scan aan of klik op één van de scans
als u al een hebt gemaakt om het te raadplegen, om verder te gaan invullen of aan
te passen.
Met het account kunt u uw scan opslaan, zodat u later de gegevens kunnen bekijken
en wijzigen. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan
derden, zie meer over privacy in hoofdstuk 10.

Figuur 8: Login scherm
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6 Doorlichting
Om de energiekosten te verlagen wil je weten wat voor soort verbeteringen
winstgevend zijn in uw specifieke situatie. Hiervoor kunt u uw specifieke situatie in
voeren bij de doorlichting (Figuur 9). Beantwoord de vragen op de verschillende
subschermen (Algemeen, Verlichting, Ventilatie & Airco, Product koeling, Verwarming
& warm tapwater, Gebouwen en Speciale toepassingen) en zie de resultaten. De
subschermen worden één voor één toegelicht.

Figuur 9: Algemeen

PAGE 11

6.1 Algemeen
In het subscherm Algemeen (Figuur 8) kunt u het volgende invullen:
Ø Wilt u gebruik maken van de standaard openingstijden? Kiest u voor:
o ‘Ja’, dan rekent de scan met een voor gedefinieerd aantal uren voor uw
sector.
o ‘Nee’, dan kunt u de openingstijden zelf invullen, de openingstijden
gedurende de week en het aantal weken dat het bedrijf gesloten is jaar.
Met deze informatie zal het rekenprogramma het aantal uren dat u
geopend bent per jaar berekenen. Deze worden gebruikt voor
berekeningen van energieverbruik.
Ø Bent u eigenaar van het gebouw? Kiest u voor:
o ‘Ja’, dan krijgt u vragen en aanbevelingen over de isolatie van het
gebouw, zie paragraaf 6.6 Gebouw.
o 'Nee', dan krijgt u de vraag: ‘Wilt u besparingsmaatregelen voor de
gebouwschil berekenen?’ Bij 'Ja' krijgt u de vragen over isolatie van het
gebouw, zie paragraaf 6.6.
Om verder te gaan klik [Volgende stap].

6.2 Verlichting
In het subscherm Verlichting (Figuur 10Figuur 10: Verlichting) kunt u het volgende
invullen:
Ø Het ‘Type verlichting’, kies ‘Ja’ voor het type verlichting dat aanwezig is in het
gebouw:
o Gloeilampen;
o Spaarlampen;
o Halogeenverlichting;
o LED verlichting;
o Tl-verlichting;
o Hoogfrequente Tl-verlichting.
Selecteer het verlichtingsniveau voor elk verlichtingstype die u hebt
geselecteerd: sfeer (350 lm/m²), basis (500lm/m²) of werk(650lm/m²).
Wanneer er meerdere verlichting types zijn geselecteerd, moet u voor elk 'type
verlichting' het percentage invullen dat deze verlichting bijdraagt in de totale
verlichtingshoeveelheid. Dit kan een schatting zijn. De optelling van de percentages
moet 100 procent zijn, zie voor een voorbeeld figuur 9.
Ø

‘Hoe wordt de bediening geregeld?’: ‘Handmatig’ of ‘Automatisch’. Als u
‘Automatisch’ selecteert kunt u het soort regeling invullen.

Ø ‘Maakt u gebruik van taakverlichting?’ Dit zijn bijvoorbeeld een bureaulamp zijn
bij een bureau of een lichtbak boven een werktafel. Dat bespaart energie, omdat
het lichtniveau in de totale ruimte lager kan zijn.
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Ø ‘Heeft u buitenverlichting?’ Als u ‘Ja’ selecteert dan kunt ook invullen of de
buitenverlichting een regeling of schakling heeft, dit is bijvoorbeeld een
bewegingssensor, schemersschakelaar en/of tijdschakeling.
Om verder te gaan klik [Volgende stap].

Figuur 10: Verlichting
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6.3 Ventilatie & airconditioning
In het subscherm Ventilatie & Airco (Figuur 10) kunt u het volgende invullen:
Ø Het ’type ventilatie’, u kunt kiezen uit vier opties:
o ‘Geen of natuurlijk ventilatie’;
o ‘Mechanische toe- of afvoer van ventilatielucht’;
o ‘Mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht’;
o ‘Ik weet het niet, gebruik renovatiejaar’.
Ø Beantwoord de volgende vragen over ventilatie:
o ‘Ventilatie uit na openingstijden?’;
o ‘Renovatiejaar ventilatiesysteem’;
o ‘Maakt u gebruik van warmteterugwinning van de ventilatielucht?’.

Figuur 11: Ventilatie & Airco
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Ø Het ‘type airconditioning’, hier zijn vier opties:
o ‘Geen airconditioning’;
o ‘Centraal systeem’;
o ‘Losse units’;
o ‘Zowel centraal systeem als losse units’.
Als u ‘Geen airconditioning’ selecteert dan volgen er verder geen vragen. Bij keuze
van één van de anderen vul dan vervolgens in ‘Percentage gekoelde ruimte’ en ‘de
gewenste binnentemperatuur tijdens openingstijden’.
Om verder te gaan klik [Volgende stap].

6.4 Productkoeling
Het subscherm Productkoeling (Figuur 12) is voor een professionele product koeling.
Kies ‘Ja’ als een professionele koelkasten/cellen of vriezers/vriescellen aanwezig zijn.
Hier worden geen witgoed producten bedoeld. De volgende stap is om het
koelvolume in te vullen.

Figuur 12: Productkoeling

De sectoren ‘Hotel en restaurant’ hebben hier de extra vragen: ‘Heeft u een bar?’ en
‘Heeft u een biertap?’.
Om verder te gaan klik [Volgende stap].
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6.5 Verwarming & warm tapwater
In het subscherm Verwarming & warm tapwater (Figuur 13) kunt u het volgende
invullen:
Ø ‘Temperatuur tijdens openingstijden’;
Ø ‘Temperatuur tijdens sluitingstijd’.

Figuur 13: Verwarming & warm tapwater
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Ø De warmtebron selecteren voor verwarming en/of warm tapwater.
· Stap 1 en 2: Selecteer de warmtebron en het type verwarming, in de
eerste en tweede kolom. Er kan een keuze worden gemaakt uit de
volgende opties:
Selecteer
warmtebron:
Gas

Elektriciteit

Zon
Grondwater
Lucht

Type verwarming:
Traditionele ketel
VR-ketel
HR-ketel
Geiser
Warmtekrachtkoppeling
Elektrische verwarming
Warmtepomp (grond)
Warmtepomp (lucht)
Boiler
Zonneboiler
Grondwaterpomp
Luchtwarmtepomp

·

Stap 3: Selecteer in de derde kolom waar de warmtebron voor wordt
gebruikt:
o Alleen verwarming;
o Verwarming en warm tapwater;
o Alleen warm tapwater.

·

Stap 4: Als u één warmtebron en u heeft deze geselecteerd dan bent u nu
klaar, de vierde en vijfde kolom worden automatisch ingevuld. Als er
meerdere warmtebronnen zijn ga verder met stap 5.

·

Stap 5: Selecteer [Klik hier om een extra warmtebron toe te voegen] zoals
weergegeven in figuur 12.

·

Stap 6: Selecteer de warmtebron. Als voorbeeld hebben we in figuur 13
drie warmtebronnen geselecteerd. Nu is het de bedoeling dat u het
percentage van de warm tapwater (kolom 4) en voor verwarming (kolom
5) invult. Het totaal per kolom moet 100 procent zijn.
Warm tapwater

Verwarming

Figuur 14: Meerdere warmtebronnen
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Ø In het subscherm verwarming & warm tapwater (figuur 12) moeten er nog een
aantal vragen worden beantwoord. Het soort vragen is afhankelijk van de sector.
De sector 'Horeca' heeft de volgende vragen:
o ‘Gebruikt u een schakelklok voor de verwarming (eventueel met
overwerktimer)?’;
o

‘Heeft u terrasverwarming?’;

o

‘Wat voor type deur/entree heeft u?’ Selecteer:
§ ‘Een automatische deur’;
§ ‘Een automatische deur met de zomer- en winterstand
§ ‘Toegang met sluiswerking';
§ ‘Toegang zonder sluiswerking';
§ ‘Anders'.

o

‘Heeft u een transportdeur naar een magazijn?’;

o

‘Maakt u gebruik van waterbesparende kranen en/of douchekoppen?’;

o

‘Heeft u een professionele keuken?’;

Om verder te gaan klik [Volgende stap].
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6.6 Gebouw
In het subscherm gebouw (Figuur 15) kunt u informatie invullen over het gebouw. De
inhoud van deze pagina is afhankelijk of u wel of geen eigenaar bent, zie de vraag in
paragraaf 6.1 Algemeen. Wanneer u hebt gekozen voor 'Ja' vindt u hier vragen:
o
o
o
o
o
o
o
o

Bouwjaar;
Renovatiejaar;
Type gebouw;
Type glas;
Vloerisolatie;
Muurisolatie;
Dakisolatie;
Is er een lift aanwezig?.

Wel of geen eigenaar in alle gevallen moet u het ‘Type gebouw’ invullen:
(‘Vrijstaand’, ‘Hoekpand’, ‘Rijtjes pand’, ‘Stapelbouw’ of ‘Overdekt’).
Om verder te gaan klik [Volgende stap].

Figuur 15: Gebouw
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6.7 Speciale toepassingen
In het subscherm Special toepassingen (Figuur 16) kunt u vragen beantwoorden over
speciale toepassingen voor uw sector.
Alle sectoren hebben de vraag: ‘Heeft u in de toiletten handdrogers met (hete)
lucht?’
Mogelijk staan er aanvullend nog andere vragen die makkelijk te beantwoorden zijn
Om verder te gaan klik [Volgende stap].

Figuur 16: Speciale toepassingen
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7 Resultaat
Zodra u de doorlichting hebt voltooid, worden de resultaten in het scherm getoond
(Figuur 17). Deze resultaten omvatten een geschatte verdeling van het elektriciteitsen gasverbruik in uw gebouw en een reeks van energiebesparende maatregelen die
van toepassing zijn, op basis van de ingevoerde gegevens.

Figuur 17: Resultaat

In dit resultaten scherm kunt u:
Ø Een pdf-rapport maken met de diagnostische resultaten over uw maatregelen het
energieverbruik, door te klikken op [Maak rapport];
Ø Bekijk de maatregelen en door op [ a] te klikken krijgt u aanvullende informatie
over de betreffende maatregel, soms met een video.
Ø Klik op de knop [Doe de enquête] om toegang te krijgen tot een vrijwillig
evaluatieonderzoek.
Ø Ga naar verder naar het maatregelen overzicht door te klikken op de knop [ Ga
naar maatregel overzicht].
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8 Maatregelen
8.1 Maatregelen overzicht
De maatregelen die voor u van toepassing zijn worden gepresenteerd op het scherm
maatregelen (Figuur 18). Hier worden de maatregelen per categorie gesorteerd
weergegeven.
Voor elke maatregel is de terugverdientijd gegeven, dit is het moment dat de
investering naar verwachting is terugverdientijd door op energiekosten te besparen.
Door de maatregel aan te klikken wordt er aanvullende informatie getoond in een
nieuw venster.
Klik op de knop [Offertes aanvragen] om offertes aan te vragen voor de maatregelen
waarin u geïnteresseerd bent. In de volgende paragraaf wordt dit proces toegelicht.

Figuur 18: Maatregel overzicht
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8.2 Offertes aanvragen
In het scherm offertes aanvragen (Figuur 19) kunt u de maatregelen waarin u
geïnteresseerd bent selecteren en offertes aanvragen bij lokale installateurs
(maximaal 3 per maatregel). De scan heeft een database van gecertificeerde
leveranciers voor energie efficiënte technologieën en energieadviseurs.
Stappen een offerte verzoek:
Ø Selecteer voor elke categorie de maatregelen waardoor u een offerte wilt
aanvragen door te klikken op [Selecteer maatregelen];
Ø Klik op [Select installateur] om een lokale installateur te kiezen, waarvan u graag
een offerte wilt ontvangen (maximaal 3 installateurs per categorie);
Ø Selecteer 'Ja, ik wil mijn Energy CheckUp rapport naar de geselecteerde
installateurs versturen’, dan zal de aannemer je energierapport ontvangen, zodat
zij direct informatie hebben over uw gebouw en installaties.
Ø Klik op de knop [Offerteverzoek] als u klaar bent met het selecteren van
maatregelen en installateurs. U ontvangt een bevestiging op het scherm (Figuur
19) en per e-mail. Binnen twee weken krijgt u een antwoord van de
geselecteerde installateurs.

Figuur 19: Offerte verzoek
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9 Scan afsluiten
Om de scan af te sluiten klikt u op knop ‘Uitloggen’ in het menu zoals weergeven in
Figuur 20. Uw gegeven worden opgeslagen in uw account. Hoe u kunt inloggen staat
beschreven in hoofdstuk 1.

Uitloggen

Figuur 20: Bevestiging

Hopelijk hebben deze instructies geholpen bij het invullen en kunt u beginnen met het
besparen van energie in uw bedrijf.
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10 Privacy beleid
De persoonlijke informatie die u ons verstrekt (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een
account) zal op de volgende manier worden gebruikt. De opgeslagen informatie
wordt gebruikt om onze website verder te verbeteren. We kunnen deze informatie
ook gebruiken om u op de hoogte houden over het MKB Energie CheckUp in de
toekomst. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden
doorgegeven.
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11 Disclaimer
De MKB Energie CheckUp scan is ontwikkeld door Cornelissen Consulting Services BV
in het kader van het MKB Energie CheckUp project. De tool is ontworpen om kleine en
middelgrote ondernemingen te helpen met het selecteren en implementatie van
energiebesparende maatregelen.
Het gebruik van de MKB Energie CheckUp scan is geheel voor rekening en risico van
de gebruiker van de scan. MKB Energie CheckUp, Cornelissen Consulting Services B.V.
of de partners die betrokken zijn bij dit project aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, omissies en onduidelijkheden in de
tekst en berekeningen van de tool. Hoewel de berekeningen en financiële gegevens
in deze scan zijn gebaseerd op commerciële aanbiedingen en natuurkundige
wetten, de uitkomst van de scan vervangt nooit project specifieke commerciële
aanbiedingen. De maker van de scan, de projectpartners, EASME of de Europese
Commissie kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkomsten van
deze scan.
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12 Contact
De inhoud van deze website en scan is met de grootste zorg samengesteld door het
team MKB Energy CheckUp. Graag ontvangen uw opmerkingen en suggesties via ons
email adres: info@energyscheckup.nl
Informatie over de projectcoördinator:
Cornelissen Consulting Services BV
Welle 36, 7411 CC Deventer
Postbus 780, 7400 AT Deventer
Tel.: 0570 667000
www.cocos.nl
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