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De kracht van warmte-krachtkoppeling

Veerkracht verbeteren
Met ENER-G warmte-krachtkoppeling 
(wkk) beheert u uw energiegebruik, 
vermindert u het risico op verstoring van 
de bedrijfsactiviteiten, en garandeert u de 
continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten 

Prestaties verbeteren
Met ENER-G warmte-krachtkoppeling 
(wkk) verbetert u het operationele 
rendement en verlaagt u de kosten 

Groei stimuleren
Met ENER-G warmte-krachtkoppeling 
(wkk) ontsluit u waarde voor uw bedrijf
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ENER-G WKK is een uiterst 
efficiënte energiebron waarmee 
een besparing van energiekosten 
kan worden bereikt van

25  
procent

Wat is ENER-G WKK?
ENER-G WKK is een gevestigde technologie die continu wordt 
doorontwikkeld, zodat het een van de beste energiebesparende 
oplossingen op de markt blijft. Bij warmte-krachtkoppeling wordt 
aardgas in één proces omgezet in elektriciteit en warmte. Dit kan 
gewoon op uw eigen locatie. Het is een van de meest efficiënte 
bronnen van energieproductie. Bovendien verbetert u hiermee de 
bescherming van uw lokale levering, verlaagt u uw kosten, en behaalt 
u eenvoudiger uw CO2-emissiedoelstellingen.

De voordelen voor uw bedrijf
Een veilige en stabiele voorziening
Uw bedrijf kan niet functioneren zonder energie. ENER-G WKK is een 
betrouwbare energievoorziening die uw bedrijf draaiende houdt, ongeacht 
wat er om u heen gebeurt. Wkk helpt u ook om het energieniveau stabiel te 
houden. U beschikt over een betrouwbare en stabiele energievoorziening, 
zodat verstoringen van uw bedrijfsactiviteiten worden voorkomen.

Lagere bedrijfskosten
Met ENER-G WKK kunt u de energiekosten van uw locatie met maar liefst 
25 procent verlagen. Deze besparingen kunt u vervolgens elders binnen uw 
bedrijf investeren. We bieden diverse financieringsmogelijkheden, inclusief 
een optie zonder vereiste investering, zodat u zelf zeggenschap hebt over 
de installatiekosten. Met een terugverdientijd van drie tot vijf jaar en een 
levensduur van vijftien jaar blijft u ook nadat de technologie zichzelf heeft 
terugverdiend profiteren van besparingen.

Betere naleving
ENER-G WKK kan u helpen om uw energieverbruik en uitstoot te 
verlagen, zodat u ook eenvoudiger aan wet- en regelgeving kunt voldoen. 
Bovendien komt u met deze oplossing mogelijk in aanmerking voor 
stimuleringsmaatregelen van de overheid. 3

Het nieuwe energielandschap
Het energielandschap verandert 
snel. Vanwege de toenemende 
vraag, de stijgende kosten en de 
voortdurende druk op het net 
moeten bedrijven op zoek naar 
een alternatieve energiebron: 
een bron waarmee ze hun eigen 
energie kunnen beheren. 

Idealiter is deze bron een veilige, 
flexibele energievoorziening, die 
rendabel en eenvoudig te beheren 
is, en die realtime inzicht geeft 
in uw energiegebruik. Bedrijven 
moeten bovendien aan steeds 
striktere emissiedoelstellingen 
voldoen en dus zijn ze op zoek naar 
een oplossing die hen ook helpt om 
aan wet- en regelgeving te voldoen.
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Waarom zou u kiezen voor Centrica 
Business Solutions?
Het is onze missie om u te helpen om energie, die voornamelijk  
als kostenpost en potentieel bedrijfsrisico wordt beschouwd,  
in te zetten als duurzaam concurrentievoordeel. 

We werken vanaf het begin met u samen om de beste 
energieoplossing voor uw locatie te ontwikkelen. ENER-G WKK is 
mogelijk slechts een onderdeel van een totaaloplossing die u helpt 
om uw energiebesparingen en efficiency te maximaliseren en 
inkomsten uit uw energiegebruik te genereren.

We monitoren en onderhouden uw technologieën gedurende  
de gehele levenscyclus, zodat u altijd profiteert van een  
optimaal rendement. 

Dankzij onze flexibele financieringsopties kunt u altijd beschikken 
over een oplossing die past bij de financiële situatie van uw bedrijf. 

We blijven voorop lopen bij het veranderen van de manier waarop 
de wereld energie gebruikt, hoe dit de energiemarkt beïnvloedt en 
wat dit betekent voor uw bedrijf. Niemand kent energie beter dan 
wij. U kunt vertrouwen op onze uitgebreide kennis en ervaring en 
hoogwaardige oplossingen.

Is ENER-G WKK geschikt voor uw bedrijf?
ENER-G WKK is ideaal voor bedrijven die hun energiegebruik en CO₂-uitstoot 
willen verlagen en hun energieverbruik willen optimaliseren. 

Maar het is met name geschikt voor bedrijven die: 

Minimaal vijftien uur per dag 
operationeel zijn

Zowel energie als warmte 
of koeling nodig hebben

Wilt u meer weten?
ENER-G WKK betekent het genereren van nieuwe mogelijkheden voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren. 
centricabusinesssolutions.nl
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