Inschrijfformulier project klimaatneutraal
maken van Nijmeegse winkelpanden
We staan met zijn allen steeds vaker voor de vraag: hoe gaan we aan de slag om
duurzamer te worden? Er zijn veel mogelijkheden maar het is niet altijd duidelijk wat
het beste werkt voor jouw winkel.
Stichting Huis voor de Binnenstad, VCV Nijmegen, Ecomatters en de Climate Neutral Foundation zijn
een project gestart om je hierbij te helpen in 2019. Wij nodigen daarom zowel huurders als
vastgoedeigenaren uit om zich aan te melden en samen aan de slag te gaan met verduurzaming.

Hoe word je geholpen?

Wij helpen winkeliers en vastgoedeigenaren in Nijmegen met een inventarisatie van de aanwezige
energieverbruikers. Op basis daarvan stellen wij een plan op voor het winkelpand. Daarna komen we bij
je langs om je een overzicht te geven van alle acties die je energieverbruik in de komende jaren kunnen
verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van LED-verlichting of het beter afstellen en
onderhouden van je verwarming. Ook kunnen wij aangeven wanneer je moet overwegen om een
warmtepomp aan te schaffen. Zo krijg je goed inzicht in waar je geld kunt besparen en hoe je kunt
voldoen aan de wet- en regelgeving.
Echter verduurzaming is niet alleen zaak voor de uitbater van de winkel. Sommige acties moeten in
overleg worden uitgevoerd met de eigenaar van het winkelpand. In dat geval is het handig als beide
partijen het eens zijn over de verdeling van de kosten baten. Dit blijkt in de praktijk soms tot problemen
te leiden. In dit project wordt daarbij dan ook dan ook een maatstaf voor een eerlijke verdeling van
kosten baten ontwikkeld en getest. Hiermee kunnen huurder en eigenaar dan gemakkelijk en eerlijke
afspraken maken.

Wat je krijgt
•
•

We maken een actieplan voor de winkel, wat je helpt om klimaatneutraal te worden.
Een praktisch hulpmiddel voor het eerlijk verdelen van kosten en baten voor investeringen in
energie besparingsmaatregelen tussen huurders en vastgoed eigenaar. Hiervoor wordt
specifiek gekeken naar HR++ glas en zonnecollectoren.

Wat wordt er van jou verwacht
•
•
•
•

Enthousiasme om mee te doen en bereidheid om constructief samen met de huurder te kijken
naar de mogelijkheden.
Een financiële bijdrage.
Beschikbaarheid om circa 2 dagdelen samen te zitten.
Toestemming om informatie te gebruiken.

Wees er snel bij!
Er is ruimte voor een beperkt aantal pilots, bij over inschrijving vervalt het aanbod. Wij hanteren daarbij
de volgorde van inschrijving waarbij zowel het akkoord van de eigenaar als van de gebruiker ontvangen
moet zijn op het mailadres secretariaat@centrumnijmegen.nl.

Meer weten over het actieplan?
•

https://klimaatgerust.nl/klimaatplan/

www.klimaatgerust.nl

Benodigde gegevens
Bedrijf
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon
Voornaam:
Achternaam:
Adresgegevens
Straatnaam en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Contactgegevens
Telefoonnummer:
Emailadres:
Sector

□ Food Retail □ Non-food Retail □ Horeca □ Zakelijke dienstverlening
Ben je eigenaar of huurder van de locatie

□ Vastgoedeigenaar □ Huurder
Locatiegegevens

□ Ik geef hierbij toestemming om verbruiksgegevens en locatie specifieke data te delen voor het

realiseren van dit project. Tevens geeft ik toestemming om geanonimiseerde data te delen voor het
opstellen van statistieken ten behoeve van externe communicatie en om mij op de hoogte te houden van
ontwikkelingen rondom energiewetging.

Financiële bijdrage voor deelname

□ Ik ga akkoord met de huurderscomponent van de bijdrage (€ 75,-) voor deelname.
□ Ik ga akkoord met de eigenaarscomponent van de bijdrage (€ 75,-) voor deelname.
□ Ik ga akkoord met de volledige bijdrage (€ 150,-) voor deze locatie.

Handtekening:

Datum:

www.klimaatgerust.nl

