ENERGYCOLLEGE CONCEPTEN
PERSOONLIJKE ENERGIE PRESTATIE
Van Energiepatroon…naar Energiebewustwording!
Persoonlijke Energie Prestatie… Iedere klant is uniek en heeft een eigen levensstijl met een
bijbehorend, eigen energiepatroon.
Door klanten inzicht te verschaffen in dit energiepatroon en hen in staat te stellen een
vergelijk te maken met het energiepatroon van anderen kan de energiebewustwording
worden vergroot.
Benchmarks met als doel om klanten energiebesparingen te laten realiseren op basis van
specifieke wensen en omstandigheden.
Hoe werkt de PEP?
De Persoonlijke Energie Prestatie is een energielabel dat rekening houdt met het
daadwerkelijke energieverbruik en wordt dus niet alleen bepaald aan de hand van
technische details of een bouwkundige inspectie.
De combinatie van de verbruiken én de specificaties van de verbruiksomgeving leiden tot
een individueel en persoonlijk label!
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Temperatuur
Individueel energiepatroon
Gemiddeld energiepatroon

Een voorbeeld
Een winkelier vraagt zich af of het energiepatroon van de buurman gelijkwaardig is…
Op basis van zijn winkeloppervlak en het werkelijke verbruik wordt zijn label bepaald t.o.v.
het gemiddelde verbruik per m2. Naast dit label kan hij zijn gemeten energiepatroon zien
t.o.v. het gemiddelde patroon waarbij de `pieken` vragen zullen oproepen bij de winkelier.
De winkelier zelf zal de beste verklaring kunnen geven of alsnog advies inwinnen…

TOEPASSINGEN VOOR UW KLANT
‘De vraag is niet hoe energiezuinig het pand is, maar hoe energiezuinig
uw klant is?’
Voordelen van de Persoonlijke Energie Prestatie
Het landelijke energielabel biedt een lijst met mogelijke verbetermaatregelen die panden
energiezuiniger kunnen maken en adviezen uit een eventueel Energie Prestatie Advies zijn
vaak kostbaar maatwerk.
Uiteindelijk zijn het echter de klanten zelf die het eenvoudigst de energiekosten kunnen
beïnvloeden… namelijk door hun gedrag aan te passen. Daar zijn geen dure adviezen of
maatregelen voor nodig, maar simpelweg inzicht in het eigen verbruik en gedrag.
Persoonlijke Energie Prestatie maakt dit inzichtelijk!
Wij kunnen u, als energiepartner, voorzien van tools om uw afnemer en eindverbruiker:
inzicht in het actuele energiepatroon te verlenen
energiebewust te worden door te vergelijken op basis van interesses
besparingstips vanuit de aanbieder te geven

Laag verbruik
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Hoog verbruik
www.allaboutenergy.nl
Graag bieden wij u een ronde tafel gesprek aan
waarin we onze ervaring en visie kunnen delen.
Hierbij maken we gebruik van de kennis van de
energie artiesten van Energy Art en de business
cases van Energy College.
www.allaboutenergy.nl

