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Factsheet Samen een Slimme Zaak
Collectieve inkoopactie verduurzaming
De gemeente Den Haag start als eerste gemeente in Nederland met Samen een Slimme
Zaak, een Collectieve Inkoopactie die ondernemers helpt om duurzaam te ondernemen.
Door slimme producten te kopen voor hun bedrijf, kunnen ondernemers een rem zetten
op onnodig energieverbruik. Alle maatregelen zijn ook interessant voor huurders!
Dit project doet de gemeente samen met iChoosr specialist in het organiseren van
groepsaankopen.

Wat is Samen een Slimme Zaak
Een collectieve Inkoopactie voor Haagse ondernemers met slimme producten die ervoor
zorgen dat je energie kan besparen. Via een Inkoopactie biedt de geselecteerde
installateur de groep een scherpe prijs aan.
De ondernemer krijgt kwalitatieve producten inclusief plaatsing en goede garanties. Zo
kan de ondernemer zonder gedoe en uitzoekwerk snel starten met besparen in de zaak.
Hoe werkt het?
Vanaf januari ontvangen Haagse ondernemers een brief. Ondernemers kunnen gratis
een energiecheck aanvragen. Na de check ontvangen ze een advies en offerte van de
Collectieve Inkoopactie.

1.
Intake op locatie: ondernemers vragen gratis een energiecheck aan op
duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie
2.
Een adviseur komt langs en brengt in kaart welke slimme producten nuttig
zijn voor het bedrijf.
3.
Advies & Offerte: de ondernemer ontvangt online een advies en ook
direct een scherpe offerte van de installateur.
4.
Installatie: de installateur plaatst de slimme producten bij het bedrijf. De
ondernemer start daarna direct met besparen op de energiekosten.
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Slimme producten die energie besparen
Deze inkoopactie zet in op haalbare maatregelen die snel terugverdiend zijn. De focus is
daarom gericht op producten in de categorie licht en warmte. Denk bijvoorbeeld aan de
volgende producten:

Waarom deze actie
Met de collectieve inkoopactie wil de gemeente Den Haag ondernemers op gang helpen
met het verduurzamen van hun bedrijf. Voor bedrijven komen er steeds meer wettelijke
eisen. De wettelijke besparingsverplichting geldt nog niet voor alle ondernemers maar
deze eisen gaan de komende jaren verder aangescherpt worden. Zo moeten bijvoorbeeld
kantoren boven 100 m2 vanaf 2023 energielabel C hebben.
Daarnaast is het fijn voor de ondernemer dat de maandelijkse kosten direct omlaag gaan
vanaf het moment dat de producten geinstalleerd zijn.
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Wanneer is deze actie
De Inkoopactie start eind januari en duurt t/m juni 2021. We hebben voor deze actie
Den Haag opgedeeld in 4 regio’s. Elke regio wordt op een ander moment uitgenodigd
voor de energiecheck. Zo spreiden we de druk en kunnen we het efficiënt organiseren.
Energiechecks:
Regio 1
Februari
Regio 2
Maart – April
Regio 3
April - Mei
Regio 4
Mei - Juni
Ondernemers kunnen zich tijdens de hele actie aanmelden op de website
duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie. Op de website kiest de ondernemer een datum
voor het bezoek. Bij speciale verzoeken mag de ondernemer met onze helpdesk contact
opnemen.

Als de ondernemer de postcode van de onderneming invoert bij de agenda, kan men
zien in welke regio zij exact zitten.
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FAQ
Kan ik meedoen met Samen een Slimme zaak?

Alle ondernemers in de gemeente Den Haag kunnen meedoen. Of je nu eigenaar van
een pand bent, of het pand huurt maakt niet uit.
Met alle producten ga je al snel besparen dus zeker ook voor huurders erg interessant.

Wanneer kan ik meedoen?

Ga naar duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie en vul de postcode van je bedrijf in. De
agenda laat direct zien in welke periode een afspraak voor de energiecheck gemaakt kan
worden.

Hoe kan ik me opgeven?

Je kan de gratis energiecheck aanvragen via duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie
Vul hier je gegevens in, kies een datum uit de data dat de adviseur bij jou in de buurt is
en wij doen de rest.

Wie komt er langs voor de energiecheck?

Voor de actie werkt de gemeente samen met adviseurs van de Klimaatroute. Dit zijn
onafhankelijke adviseurs die ondernemers inzicht geven in hoe ze bewuster om kunnen
gaan met energie binnen de bedrijfsvoering. De adviseur kijkt tijdens de opname onder
anderen naar de verlichting, regeltechniek, isolatie en verwarming.

Hoe lang duurt de energiechek?

De adviseur streeft ernaar om jou situatie op te nemen binnen een half uur, maar
afhankelijk van de grootte van je pand en het aantal mogelijke maatregelen kan dit ook
langer duren.

Is een bezoek op locatie wel veilig tijdens Corona?

De adviseur houdt zich aan de 1,5 meter afstand en zal een mondkapje dragen.

Welke installateur is geselecteerd?

Hennink Installatietechniek is de installateur die een offerte doet. Via een uitgebreide
selectieprocedure voorafgaand aan de actie is deze installateur gekozen op basis van
prijs, kwaliteit en proces. Lees meer over deze Haagse installateur op
duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie.
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