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Eerste energielabelposter voor Ernst & Young
Over Agentschap NL – NL Energie en Klimaat
Agentschap NL, ontstaan uit de fusie tussen SenterNovem,
EVD en Octrooicentrum Nederland, voert beleid uit voor
diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid en
innovatie, nationaal en internationaal. De divisie NL

Energie en gebouwde omgeving
Door het duurzaam bouwen, renoveren en beheren van
gebouwen kan veel winst worden behaald; het binnenmilieu verbetert, de productiviteit gaat omhoog, het bedrijfsimago vaart er wel bij en de energierekening gaat omlaag.
Agentschap NL helpt beleggers, projectontwikkelaars,

Over de energielabelposter
Agentschap NL heeft een energielabelposter ontwikkeld
die in één oogopslag een (voorgenomen) energieprestatieverbetering van een gebouw inzichtelijk maakt voor medewerkers en klanten. Op de poster staan onder meer de

dankzij het besef dat verduurzaming
van kantoorpanden voor beiden
positieve (financiële) effecten heeft.
Voor huurder Ernst & Young zal de
energienota flink omlaag gaan en
Bouwfonds REIM anticipeert als
eigenaar op een waardestijging van
het complex door de combinatie van
een langjarige huurtermijn, een
solide huurder en een – voor een
Rijksmonument – uitermate ‘groen’
label.’

Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te
werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de
toekomst. Voor meer informatie: www.agentschapnl.nl.

eigenaren en eindgebruikers deze winst te verzilveren.
Kijk op www.agentschapnl.nl/utiliteitsbouw en www.
duurzaamvastgoedportal.nl voor informatie over rendement, techniek en maatregelen, regelgeving en financieringsmogelijkheden.

labelklasse voor en na de renovatie en de vijf belangrijkste
energiemaatregelen. Meer informatie is verkrijgbaar bij
Albert Hulshoff, albert.hulshoff@ agentschapnl.nl.
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huizen en buitengevels niks veranmaatregelen. ‘Niemand kan je
Een speciale bijeenkomst was eraan
gewijd:
dedeuitreiking
van de vooraf
eerstevolledige zekerheid geven
deren.
Dankzij
installaties kunnen de technici van Ernst & Young
over zo’n investering’, stelt Keller.
energielabelposter. Op vrijdag 19 november
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Deze laat in een oogopslag zien wat
voor labelsprong een gebouw heeft
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en klimaatoplossingen
van de
daarvoor
hebben www.agentschapnl.nl.
gezorgd. De eerste
toekomst. Voor
meer informatie:

ervaringen over het project onder
leiding van gespreksvoorzitter Hans
Korbee van Agentschap NL. Belangrijkste onderwerpen waren de aan-

REIM ontving de verduurzamingswens
van Ernst & Young met open armen

eigenaren en eindgebruikers deze winst te verzilveren.
Kijk op www.agentschapnl.nl/utiliteitsbouw en www.
duurzaamvastgoedportal.nl voor informatie over rendement, techniek en maatregelen, regelgeving en financieposter wilde Agentschap NL uitreiringsmogelijkheden.
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tatieverbetering
springt
oog,
labelklasse voor
en na de renovatie
en de in
vijfhet
belangrijkste
maar ook
deinformatie
samenwerking
die
energiemaatregelen.
Meer
is verkrijgbaar
bij wilden zelf ook meer met duurzaamAlbert Hulshoff,
albert.hulshoff@
agentschapnl.nl.
heid doen. Dat vonden we een belangdaaraan
vooraf ging.
rijke stap, maar ook onze stakeholNoodzakelijke duurzaamheidsslag ders willen concrete resultaten zien
Decor voor de uitreiking van de
van ons social responsibility-beleid.
eerste energielabelposter was het
Bij de verlenging van ons huurkantoor succes
van Ernst
& Young
aan
te danken
aan
dede
goede contract hebben we daarom eisen
g liet projectleider
in Den
Haag.Ernst
Een & gesteld aan de energieprestaties.’
samenwerking
tussen
st & Young de Wassenaarseweg
Rijksmonument
uit 1939 ontworpen
Young, Bouwfonds
REIM, INNAX en
passingen zien.
Voordeel voor huurder en
door J.J.P.
Oud dat
jarenlang
dienst
HOMIJ.
‘We
begrijpen
elkaar, zorgnder meer dagverhuurder
deed als hoofdkantoor van Shell.
Bouwfonds REIM ontving de verVoor de uitreiking van de poster
duurzamingswens van Ernst &
deelden alle betrokkenen hun

rong van label G naar C is groot,
j een monumentaal pand’

verlichting met
tectie, een warmtender het gebouw
latie. Vanwege
status van het
NNAX en HOMIJ
enge eisen. Zo
gangen, trappengevels niks veraninstallaties kunan Ernst & Young
eratuur in een
is en hoe de instaljn er klachten, dan
e informatie de
erhalen. De verheeft de CO2-uitent teruggebracht.
an de eerste
bouwen in Nedermanier is verduurmee tegelijkertijd
aamste monun Nederland.

de vastgoedsector

uidelijk tijdens de
project heeft zijn

Young met open armen. Directeur
Real Estate Services Peter Keller:
‘De vraag van onze klanten naar
‘groene’ beleggingen neemt toe.
Daarnaast moet je een trouwe huurder als Ernst & Young koesteren.
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Méér dan
installeren
Functionaliteit, comfort en duurzaamheid

samen laten komen in technische installaties.
Dat is werk voor HOMIJ. De functie van het
gebouw is ons uitgangspunt, de gebruiker
staat centraal. HOMIJ, méér dan installeren.

Landelijk actief met 9 vestigingen
���������������������������������������������������������������������������������������

www.homij.nl
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