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Bijlage 1 - Voorwaarden voor deelname subsidie “Stimulering energiebesparing bij 
bedrijven en instellingen uit Barneveld” 

 

De BIK heeft het bedrijf INNAX geselecteerd voor het uitvoeren van de bedoelde 

energiescan. Zij verrekenen de subsidie en in hun offerte. Ook borgen zij met u dat u aan 

onderstaande voorwaarden voldoet. 

 

Heeft u meerdere panden, dan kunt u meerdere keren hiervoor deelnemen. Geef dan wel 

duidelijk de verschillende panden aan. 

 

De voorwaarden voor deelname aan de subsidie stimulering energiebesparing bij 

bedrijven en instellingen uit Barneveld zijn: 

o Het pand waarvoor u zich aanmeldt ligt in de gemeente Barneveld. 

 

o Het pand heeft een minimaal jaarlijks energieverbruik van 25.000 kWh 

elektriciteit of 12.500 m3 aardgas. 

 

o De organisatie heeft de laatste drie jaar geen energieonderzoek uitgevoerd en is  

niet EED-plichtig (zie voor meer informatie over EED www.rvo.nl/EED). 

 

o De subsidie betreft het inventariseren van de maatregelen met behulp van een 

energiescan. De energiescan geeft minimaal inzicht in: 

o De erkende maatregelen zoals bedoeld in de informatieplicht 

energiebesparing. 

o De kosten en terugverdientijd van de relevante energiebesparende 

maatregelen, evenals een termijn voor realisatie van die maatregelen. 

o Dit betreft zowel gebouwgebonden als niet-gebouwgebonden maatregelen, 

waaronder ook maatregelen betreffende het bedrijfsproces en het gedrag. 

 

o U voert de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 

of minder binnen twee jaar na de uitgevoerde energiescan uit. 

 

o U zult maatregelen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar nadrukkelijk 

overwegen. 

 

o U meldt na het uitvoeren van de maatregelen deze ook in het registratieplatform 

af. 

 

o U geeft INNAX toestemming de relevante informatie in het registratieplatform 

www.innaxonline.nl te verwerkten, het verzamelen van aansluitgegevens door het 

raadplegen van het Centraal Aansluitingen Register (CAR) voor uw 

energieaansluitingen. Ook stemt u in dat INNAX de voor u verzamelde gegevens 

deelt met de energiemanager van Barneveldse Industriële Kring en de Gemeente 

Barneveld.  

 

o Deze volmacht is geldig gedurende de deelname van het project en te allen tijde 

herroepbaar.  

 

De vergoeding vanuit de subsidie betreft ten hoogste 50% van de kosten van de 

uitgevoerde energiescan, met een maximum van € 1.000 (exclusief btw)1 per 

organisatie. INNAX brengt de subsidie in mindering op de factuur. Dit is apart inzichtelijk. 

                                           
1 Wanneer uw als ondernemer vrijgestelde prestaties verricht en uit daarom de in rekening 

gebrachte btw niet kunt verrekenen, geldt de genoemde vergoedingsregeling voor de kosten van 
de uitgevoerde energiescan inclusief btw. 


