
Ook huren of leasen is mogelijk

De vraag naar kleine 
elektrische bedrijfs-
voertuigen stijgt hard

Door Kim de Booij

Was er vroeger nog wat scepticisme 
of onwetendheid over regelgeving, 
nu staat de deur naar elektrische 
bedrijfsvoertuigen wagenwijd open. 
Plaatselijke en regionale overheden 
zetten de schouders eronder om 
deze duurzame transportmiddelen 
te promoten. Adri Scheele van Van 
der Sneppen BV legt uit wat de 
ontwikkelingen zijn.

Duurzaam ondernemen
“Het besef dat we met zijn allen aan 
de slag moeten om duurzamer te 
ondernemen, is er al een tijdje, maar 
wordt steeds sterker. Want als we 
alleen maar over de opwarming van 
de aarde blijven praten, maar verder 
geen stappen nemen, komt het niet 
goed. Ons motto is dan ook: Verbeter 
de wereld, begin bij jezelf! We zien dat 
steeds meer ondernemers dit motto 
omarmen.”

Kwaliteit
“De eerste elektrische 
cargovoertuigen kwamen uit verre 
landen en voldeden niet altijd aan de 
Europese eisen. In 2016 ontdekten we 
een Europese variant die kwalitatief 
zeer hoogwaardig was. We besloten 
met de, ons al bekende, importeur 
in zee te gaan en dealer te worden 
van elektrische cargo voertuigen. 
De gebruikte materialen zijn van 
topkwaliteit en de voertuigen voldoen 
aan alle eisen om overal in Europa de 
weg op te mogen.”

Gebruiksgemak
Waren de mogelijkheden met kleine 
cargovoertuigen voorheen beperkt, 
tegenwoordig kunnen ze voor 
allerlei werkzaamheden gebruikt 
worden. “Denk aan storings- en 
onderhoudsdiensten, vervoer op 
industrieterreinen, maar ook intern 
transport in grote bedrijfshallen. Ja, 
ook binnen is mogelijk, want 100% 
elektrische voertuigen kennen geen 
uitstoot. Onze voertuigen kennen 
daarnaast een comfortabele cabine en 
de laadbak, met eventueel aanhanger, 
is volledig naar wens aan te passen.”

Ook in onze regio
In grote steden als Amsterdam is de 
vraag naar deze voertuigen al enorm 
gestegen. Hoe zit dat in onze regio? 
“In Amsterdam is veel vraag naar 
wat wij de City-uitvoering noemen, 
die vooral geschikt is voor rijden 
in de stad. Ook in onze regio komt 
hier er steeds meer interesse voor, 
bijvoorbeeld voor vervoer tijdens 
evenementen. Daarnaast is de Park-
uitvoering in trek bij grote bedrijven. 
We hebben laatst nog aan een groot 
chemiebedrijf geleverd. En het feit dat 
onze voertuigen niet persé gekocht 
moeten worden, maar ook huren of 
leasen mogelijk is, blijkt voor lokale 
ondernemers interessant.”
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Green DEAL 
Zeeuws-Vlaanderen
Als investeren in “groen” geld oplevert, waarom zou je het 
dan niet doen?  Het project Green DEAL Zeeuws-Vlaande-
ren stimuleert ondernemers om energie te besparen. Om 
de meest voor de hand liggende maatregelen te kunnen ne-
men is een energiescan de eerste stap. Energiebesparing is 
maatwerk, voor elke ondernemer gelden andere omstandig-
heden. De eerste stap is het uitvoeren van een energiescan 
wat uitmondt in een energiebesparingsadvies. Rabobank 
Zeeuws-Vlaanderen geeft vanuit het stimuleringsfonds een 
korting van 50% op de kosten van deze energiescan.

Wilt u ook een energiescan? Neem dan contact op met Pa-
scal Elegeert van stichting Switch via p.elegeert@maakdes-
witch.nl. Meer info kunt u lezen op www.maakdeswitch.nl

Regeerakkoord Rutte III

Wilt u meer weten? Bel EnergieAnders 085 877 1822 of 
Sam Verstraete 0630 404 744

      • Klimaatwet en energieakkoord tot 2030 • Verhoging van de belastingen op energie en afval

      • Ambitieuzer dan “Parijs”:  49% reductie broeikasgassen • In 2021 geen nieuwe gebouwen meer op aardgas

      • Alle vijf kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht • Jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen ombouwen naar gasvrij

Verwarmen / Gas eraf
Een woning ombouwen naar gasvrij 
betekent meestal elektrisch verwar-
men. In andere landen is verwarmen 
met elektriciteit heel normaal. U kunt 
verwarmen met een apparaat dat net 
als uw waterkoker in de keuken werkt. 
Een energiezuiniger en effi ciëntere 

manier om elektrisch te verwarmen 
is gebruik maken van een warmte-
pomp.  Met een warmtepomp kunt u 
op een zeer effi ciënte manier met een 
beetje elektrische stroom een grote 
hoeveelheid warmte produceren. En 
dat met een zeer betrouwbare tech-
niek die al bijna een eeuw bestaat en 

inmiddels zo geperfectioneerd is, dat 
iedereen die thuis kan toepassen. Nu 
met subsidie!Doordat u geen aard-
gas meer gebruikt in huis (of bedrijf) 
kunt u uw aansluiting laten afsluiten. 
De eerste besparing is dan al binnen! 
Geen vastrecht meer! De volgende 
besparing is dat je minder energie 

nodig hebt voor verwarmen. En in 
combinatie met zonnepanelen ver-
dient een warmtepomp zichzelf nog 
sneller terug!

SPECIALIST IN ISOLATIE MET EPS-PARELS

ISOenergy b.v.
Hertenweg 49 | 4455 TK  Nieuwdorp

[T] 0113 724 999www.ISOenergy.nl

de beste na-isolatie
van Nederland!

AAN DE SLAG IN 3 STAPPEN

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wij komen bij u langs en voeren een inspectie uit 

van uw muren. Indien uw spouwmuren in aan-

merking komen voor na-isolatie ontvangt u van 

ons vrijblijvend een offerte. Wij kunnen u tevens 

informeren over eventueel mogelijk subsidies.

Indien u accoord bent met de offerte maken we

samen een afspraak voor het uitvoeren van de

isolatie-werkzaamheden. Na uitvoering helpen

wij u met een mogelijke subsidie-aanvraag.
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jaargarantie!

Méér comfort

Ca. 30% lagere stookkosten

Draagt bij aan een beter milieu

Snelle terugverdientijd & subsidie mogelijk

Geen vochtproblemen & minder geluidsoverlast

Bij aankoop van een 
kachel, haard of 
verwarmingsketel

Pelletcenter Zeeland  | Neringweg 2 | 4501 PB Oostburg | T 0117-45 22 61 | Een activiteit van Belderok B.V.

www.pelletcenter.nl

Ontdek ons assortiment op
www.pelletcenter.nl of 
ervaar de comfortabele warmte 
van pellets in onze showroom!

10 zakken 
pellets gratis!
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Wij bezorgen onze topkwaliteit 
pellets bij u thuis, in zakken van 10 
of 15 kg, in bigbags of los geblazen. 

Milieuvriendelijk (CO2-neutraal), 
stabiele prijzen en tot 50% 
goedkoper dan aardgas en olie.

Pelletservice

www.pelletcenter.nl

Waarom pellets?
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TOPPER:
MCZ Cap: geruisloze 
warmte in een stijlvol jasje
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www.bouwadviesdebraal.nl

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwtechnische keuring
Opleveringskeuring
Onderhoudsplanning
EPA maatwerkadvies
Projecttoezicht
Hei-inspectie
Bouw- en kopersbegeleiding
Klachtenonderzoek en bemiddeling

Bouwkundig adviesbureau de Braal
Reaumurstraat 11a
4532 KJ Terneuzen

T: 0115 612 604
M: 06 5122 5443

info@bouwadviesdebraal.nl

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal

ACTIE!
€ 275,-  € 225,-

Bij inlevering van deze advertentie

krijgt u maar liefst € 50,- korting op een

ENERGIEADVIES voor uw woning!

(prijzen zijn inclusief B.T.W.)
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Duurzame voornemens voor 2018
Laten we ( particulieren/bedrijven en scholen) proberen van 2018 een “duurzaam” jaar te maken 
en samen te kijken of we op energie kunnen besparen en daardoor zuiniger te zijn op onze aarde.
Wij willen u wijzen op een aantal bespaartips:

Elektriciteit
 ▪ Ga slimmer om met uw apparaten, maak gebruik 
van energiemonitoring.

 ▪ Vervang uw lampen door LED verlichting.
 ▪ Plaats zonnepanelen of neem deel in een post-
coderooscoöperatie

 ▪ Haal opladers en adapters van bijvoorbeeld tele-
foons en laptops uit het stopcontact. 

 ▪ Zet elektrische apparaten niet op stand-by, maar uit
 ▪ Doe de lichten uit in kamers waar je niet bent, 
benut daglicht zoveel mogelijk.

 ▪ Was op lagere temperaturen
 ▪ Laat de koelkast/vriezer  nooit (even) openstaan 
en zet deze niet kouder dan nodig is.

 ▪ Zet de koelkast uit als je op vakantie gaat.

Gas
 ▪ Goed isoleren van uw woning, dak, muur en vloer.
 ▪ Gebruik een slimme thermostaat.
 ▪ Voer een warme truien dag(en) in.
 ▪ Zorg voor goede tochtwering.
 ▪ Zet de themostaat een graadje lager. 
 ▪ Maak zoveel mogelijk gebruik van dubbel glas.

 ▪ Gebruik radiatorfolie/doe de rolluiken dicht/
sluit de gordijnen

 ▪ Isoleer leidingen van de centrale verwarming.
 ▪ Controleer de instellingen van uw thermostaat/ 
zorg voor een goed onderhouden cv ketel

 ▪ Kies voor een zuinige verwarming, zoals een 
zonneboiler of warmtepomp.

 ▪ Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag 
niemand thuis is. En ‘s nachts.

Diversen
 ▪ Douche korter/gebruik een waterbesparende 
douchekop ( max 7 liter per minuut)

 ▪ Laat de was buiten drogen of binnen op een 
waslijn, in plaats van in de wasdroger

 ▪ Gebruik tijdens het koken een deksel op de pannen
 ▪ Stel boilertemperatuur lager in (niet beneden de 
60°C ivm legionella)

 ▪ Aanschaf nieuwe apparaten altijd kiezen voor A+++
 ▪ Controleer of je keukenkranen een waterbespa-
rend mondstuk of doorstroombegrenzer hebben.

 ▪ Als je elektrisch kookt, gebruik dan altijd een 
waterkoker om water aan de kook te brengen.

Voordat je start met echt besparen is het verstandig om een inventarisatie te laten maken van de moge-
lijkheden, door het regelen van een energiescan. 
Voor particulieren kan dat door het opmaken van een Energie Prestatie Advies. (E.P.A.)   Door inlevering 
van bon op deze pagina kunt u korting daarop krijgen, tevens heeft u dan ook een Energie Label. 
Bedrijven kunnen een energiescan laten uitvoeren en gebruikmaken van de Green Deal Zeeuws Vaan-
deren, door Rabo bank gesponsord. 
Scholen kunnen een energiescan laten opmaken en gebruikmaken van een Green Deal voor scholen, 
grotendeels gesponsord door het rijk of ook de bij bedrijven genoemde green deal.
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