ENERGIEPRESTATIECONTRACT
(EPC)
Voor een duurzame besparing op
uw energiebudget.
U bent van plan om:
• De schil en/of de technieken van uw gebouwen te
renoveren
• Duurzaam te besparen op uw energiebudget
• Meer comfort te bieden aan de gebruikers
• De beschikbaarheid van uw installaties te verbeteren

U bent op zoek naar een betrouwbare
partner die:
• De beste oplossingen voor uw gebouwen
identificeert
• Alle energieprestaties beheert mét een
resultaatsgarantie

• Uw onderhoudskosten onder controle te houden

Het Energieprestatiecontract (EPC) is de oplossing!
Door de renovatie van uw gebouwen uit te voeren op basis van een EPC kan u rekenen op de best mogelijke resultaten met een
partner die zich ertoe verbindt:
• Het energieverbruik te verminderen
• De CO2-uitstoot te verlagen
• De comfortparameters en de beschikbaarheid van de installaties te verbeteren

Wij bieden u een renovatieplan op maat, in 5 stappen, met of zonder
financiering.
1

Inventaris van de energiestromen

	
Wij helpen u bij het selecteren van de gebouwen die

3

Installatiewerken

	
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de

prioriteit hebben.

verantwoordelijkheid van EDF Luminus Solutions, de
specialist in energie-efficiëntie, die instaat voor de

2 	
Technische studie en identificatie van de

coördinatie van de technische filialen van Luminus en een

oplossingen

netwerk van ervaren partners. Eén enkel contract en één

Wij identificeren de referentiebasis van de gebouwen

enkel aanspreekpunt voor al de prestaties.

en stellen een programma op maat samen voor de
verbetering van de energieprestaties, met de volgende
elementen:
		

a) Een geoptimaliseerd werkschema dat gericht is op:

		

• de renovatie van de HVAC-installaties;

		

• de verbetering van de verlichting;

		

• de lokale energieproductie;

		

• de isolatie van de gebouwen;

		

• het beheer op afstand van de installaties;

		

• de coaching en sensibilisering van de
gebruikers

		

4

Onderhoud van de installaties

	
De prestatieverbintenis kadert in een continu
verbeteringsproces.

b) Een preventief en correctief onderhoudsplan van
uw technische installaties;

		

c) Een monitoringplan;

		

d) Een financieringsplan (facultatief).

5 	
Monitoring van de prestaties en controle

op de besparingen
	
door erkende experts, op basis van het IPMVP-protocol.

Financiering
U kan ervoor kiezen om de werkzaamheden zelf te financieren of te opteren voor een investering door een derde partij.

U kan genieten van het Energieprestatiecontract indien:
• U eigenaar bent van één of meerdere gebouwen;
• Uw patrimonium en/of uw HVAC-installaties wenst te renoveren en het energieverbruik daardoor aanzienlijk wil
verminderen;
• Het energieverbruik van uw gebouwen bedraagt meer dan 1000 MWh per jaar.

Aarzel dan niet om uw Key Account Manager te contacteren voor meer
informatie of stuur ons een e-mail naar btb@luminus.be

