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Een professionele energie-audit voor slechts 169,- 

Verduurzamen van je bedrijf. Hoe dan?  
Wil je met 80% korting een energie-audit laten uitvoeren voor jouw bedrijf en de 

verduurzamingsmaatregelen onder professionele begeleiding laten uitvoeren? Dit kan door gebruik te 

maken van de nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) onder begeleiding van CBM energie. 

Om de korting te krijgen moet je wel minimaal één maatregel gaan uitvoeren. 

Wij helpen onze leden aan kennis, een plan en 

uitvoering 
Het gaat niet zomaar om een energie-audit. CBM heeft de laatste jaren ruime ervaring opgedaan met 

verduurzamingstrajecten bij haar leden en heeft waardevolle kennis ontwikkeld rondom de meest 

rendabele specifieke verduurzamingsmogelijkheden voor meubelmakers en interieurbouwers. 

Daarnaast heeft CBM-energie goede afspraken gemaakt met diverse leveranciers waardoor kwalitatief 

goede oplossingen tegen een eerlijke prijs kunnen worden geboden aan de leden. Met de SVM-subsidie 

van de overheid kunt je onder andere deze verduurzamingsmogelijkheden ook nog zeer voordelig laten 

onderzoeken. Hierbij kun je denken aan: 

• zonnepanelen op je dak: besparen en verduurzamen. Maak gebruik van ons energiecollectief. 

Zie hier een voorbeeld bij één van onze leden. 

• Infraroodverwarming: met hoge besparing comfortabel en gasloos (bij)verwarmen op die 

plekken waar je mensen werken in de hal met een optimaal comfortgevoel door warmte en licht 

aan te bieden. Meer info. 

 

Wij brengen uiteraard ook andere kansrijke maatregelen in kaart, zoals Ledverlichting, gebouwisolatie 

of de aanschaf van een warmtepomp. Je krijgt hiermee een compleet actieplan in handen, waarmee je 

aan de slag kan en ook verantwoording kan afleggen aan  je omgevingsdienst. 

Onze 2-staps aanpak 
 

Stap 1: audit Vaste ledenprijs: € 799, - ex. BTW 
 

• Wij starten met een energie-audit op bedrijfslocatie.  

• Met de uitkomsten uit de energie-audit bepaalt jij welke maatregel(en) je wilt uitvoeren en 

welke ondersteuning je hierbij wilt. 

• Wij stellen een Plan van Aanpak (PVA) voor jou op. Binnen dit PVA geven wij, aan de hand van 

jouw wensen, aan wat de meeste efficiënte volgordelijkheid is voor het uitvoeren van de 

maatregelen.  

 

Stap 2: subsidieaanvraag en optionele begeleiding 1e maatregel en ondersteuning overige maatregelen  

Prijs op aanvraag 

 

• Wij verzorgen de subsidieaanvraag voor jou (vaste prijs € 199, - ex. BTW). 

• Optioneel nemen wij de begeleiding van uitvoering van één maatregel mee, dit is verplicht om 

in aanmerking te komen voor de subsidie. Je kunt er ook voor kiezen dit zelf te doen. 

• Optioneel ondersteunen wij in de uitvoering van de overige verduurzamingsmaatregelen.  

https://youtu.be/tda0-uOMBoY
https://www.cbm-energie.nl/diensten/ir-verwarming/
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VOORWAARDEN 

 

Voor wie is het? 

• Je onderneming heeft minder dan 250 FTE in dienst en de jaaromzet is kleiner dan 50 miljoen 

euro. 

• Je huurt of bezit één of meerdere bedrijfspanden of je huurt een deel van een pand. 

• Jouw energieverbruik over 2020 is lager dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas. 

 

Hoe werkt het? 

• U geeft via CBM opdracht om de energie-audit te gaan uitvoeren. 

• De energie expert komt bij je langs en maakt een heldere rapportage met daarin interessante 

verduurzamingsmaatregelen. 

• Je kiest minimaal één maatregel uit waarmee jij aan de slag wilt. Wij helpen je met de uitvoering. 

• De energie expert dient de subsidieaanvraag namens jou in. 

 

Wat zijn de voordelen? 

• Je onderneming krijgt professionele ondersteuning in de verduurzaming. Voor de meest 

rendabele of actuele branche-specifieke maatregelen krijgt je een advies op maat. Voor de 

uitvoering kunt je ook gebruik maken van de prijsvoordelen die CBM energie met geselecteerde 

partners heeft afgesproken. 

• Wij vertellen je welke investeringen, je op welk moment het beste kunt uitvoeren. Ook kunt je 

bij ons terecht voor additionele vragen rondom verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan 

financiering of overige subsidiemogelijkheden. Zo bent je klaar voor de toekomst, zonder de 

focus op je eigen bedrijfsvoering te verliezen.  

• 80% van alle kosten voor onderzoek en begeleiding wordt tot een maximum van € 2.500, - 

vergoed uit de SVM-subsidie. 

• Tijdens de audit voeren wij vaak direct al energiebesparende maatregelen uit waardoor je direct 

kosten gaat besparen.  

• Grote kans dat ook jouw bedrijf in de komende jaren een verplichte energierapportage moet 

maken. Wij nemen nu alvast alle gegevens op zodat je hier alvast goed op bent voorbereid. 
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De voorwaarden op een rij: 

• Om in aanmerking te komen voor de SVM-subsidie voert je minimaal één maatregel uit binnen 

uiterlijk 2 jaar. De subsidie kan pas worden aangevraagd wanneer de (geplande) uitvoering van 

deze maatregel kan worden aangetoond. 

• De kans dat je deze subsidie krijgt toegewezen is groot, echter kunnen wij hier geen garanties 

op geven.  

• Mocht onverhoopt toch geen subsidie worden uitgekeerd, dan kunt je in onze aanpak ervoor 

kiezen om de in stap 2 genoemde ondersteuning van overige maatregelen niet uit te voeren. 

Wij brengen je dan alleen de kosten voor audit, (indien van toepassing) de begeleiding 1e 

maatregel, en subsidieaanvraag in rekening. Jij loopt hierdoor minder risico en heeft toch 

verduurzamingsstappen gemaakt. 

• De subsidie is alleen bedoeld voor verduurzamingsadvies en niet voor materiële kosten van 

maatregelen. Wel kan in de begeleiding, indien mogelijk, een andere subsidie of fiscale regeling 

worden aangevraagd (bijv. EIA, KIA, MIA, Vamil, ISDE, SEBA, etc.). 

• De subsidieregeling wordt vanuit de Overheid verzorgd en loopt vanaf 1 oktober 2021 t/m 30 

september 2022. Subsidies worden alleen verstrekt zolang aan de minimale eisen wordt voldaan 

en het subsidiebudget toereikend is. Aanvragen worden op volgorde binnenkomst behandeld.  

• De subsidie is begrenst op maximaal 80% van de gemaakte kosten. Binnen ons concept als 

resultaat dat je slechts € 160, - betaalt voor een compleet verduurzamingsplan in stap 1. Het 

exacte bedrag stemmen wij met je af op basis van het beschikbare budget en de situatie in jouw 

pand. 

• Wij zorgen ervoor dat de eventuele subsidie direct aan jou wordt uitgekeerd.  

• Het bedrijfspand staat in Nederland en heeft niet als enige functie een woonbestemming. Bij 

meer bedrijfspanden kan per pand van de regeling gebruik worden gemaakt. Per pand kan maar 

één keer subsidie worden aangevraagd. 

• De onderneming mag in de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000, - aan 

staatssteun hebben ontvangen. 


