
Upload foto  
tip: vul eerst het titelvlak 
voordat je de foto 
toevoegt.

www.amsterdam.nl/duurzaamondernemen

Duurzaam ondernemen
Hulp bij verduurzamen van uw pand



Verduurzamen is vaak een interessante investering met een goed 
rendement. En het is noodzakelijk om de klimaatdoelen te 
behalen om de stad leefbaar te houden voor ons én de generaties 
na ons. De eerste stap zetten is soms lastig. Wie aan de slag gaat, 
krijgt ondersteuning van de gemeente.

Energie-advies
Een ervaren en onafhankelijke 
energie-adviseur komt bij je langs. 
Samen bekijk je hoeveel energie je kunt 
besparen, wat het oplevert én hoe je 
dat kunt bereiken. Vervolgens word je 
1,5 jaar ondersteund met real-time 
inzicht in het verbruik en de 
gerealiseerde besparing.

Je kunt ook zelf aan de slag met de 
digitale bespaar-assistent Duurzaam 
Energie Besparen. Je kunt gemakkelijk 
jouw gegevens invullen voor tips en 
adviezen gebaseerd op jouw situatie én 
vergelijkbare bedrijven in jouw branche.

Collectieve inkoopacties
Wij stellen een onafhankelijke adviseur 
aan die een betrouwbare leverancier 
selecteert, bijvoorbeeld voor isolatie. 
Hiermee word je als ondernemer 
ontzorgd. En omdat er collectief 
ingekocht wordt, kan de leverancier 
tegen een scherpe prijs leveren.

Subsidies
Je kunt als ondernemer gebruik maken 
van diverse subsidies en regelingen. 
Deze worden aangeboden vanuit de 
Rijksoverheid, provincie Noord-Holland 
en de gemeente Amsterdam. Denk 

bijvoorbeeld aan subsidies voor 
zonnepanelen, warmtepomp en 
aardgasvrij.

Lage rente lening binnen Amsterdam
Als je extra middelen nodig hebt om te 
investeren, dan zijn er mogelijkheden 
voor een lage rente lening. Leningen 
van €10.000 tot €500.000 worden 
verstrekt vanuit het
 Duurzaamheidsfonds, vanaf 1,1% rente. 
Leningen vanaf €500.000 vanuit het 
Amsterdams Klimaat & Energiefonds.

Wettelijke verplichtingen
Veel bedrijven zijn verplicht om energie 
te besparen. Zo zijn bedrijven die 
jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 
m3 gas verbruiken verplicht om alle 
energiebesparende maatregelen te 
nemen die binnen vijf jaar 
terugverdiend kunnen worden. En 
kantoren met een vloeroppervlakte 
vanaf 100m2 moeten vanaf 1-1-2023 
minimaal energielabel C hebben.

Meer informatie
Ga naar 
amsterdam.nl/duurzaamondernemen. 
Of mail naar 
verduurzamingzakelijkemarkt 
@amsterdam.nl.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, programma Verduurzaming Zakelijke 
Markt. Telefoon 14 020, amsterdam.nl
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