
Heb jij al energielabel C op 
jouw kantoorgebouw?

In vijf stappen naar energielabel C

Om jou te stimuleren groener te 
ondernemen, heeft de overheid 
allerlei subsidies beschikbaar 
gesteld. Dat scheelt flink in je 
kosten. Zoek uit op welke subsidies 
je recht hebt of vraag het aan onze 
adviseurs. 
Bekijk hier op welke subsidies je 
recht hebt

Tijd om de mouwen op te stropen ...  
voor de installateurs dan. Het ideale 
moment om dit te doen is tijdens 
andere geplande werkzaamheden, zoals 
onderhoud aan ventilatiesystemen. Bij 
de meeste werkzaamheden kunnen 
medewerkers ongestoord blijven 
doorwerken.

Zodra jouw pand energielabel C of hoger heeft, 
kan Essent Zakelijk dit voor je laten registreren.

Check je huidige energielabelStap 1

Vraag subsidie aanStap 3

Maatregelen uitvoerenStap 4

Leg je nieuwe energielabel vastStap 5

Je kunt veel doen om je energielabel te 
verbeteren. Maar welke maatregelen passen 
het best bij jouw bedrijf? Essent Zakelijk 
kan je daarbij helpen. Met advies over 
maatregelen en kosten, maar ook met de 
subsidieaanvraag en het aanvragen van het 
energielabel.
Vraag gratis en vrijblijvend advies aan

Vraag maatwerkadvies aanStap 2

2023 2030

10

goed om te weten

Een energielabel 
is 10 jaar geldig

In 2030 is 
energielabel A de 
standaard voor 
kantoorgebouwen

Ben je huurder? 
Bespreek met de verhuurder 
hoe de route naar 2023 
en 2030 eruit ziet.

Vanaf 2023 is energielabel C 
verplicht voor alle kantoor- 
gebouwen vanaf 100 m2 

Heb je dit niet op tijd geregeld? 
Dan moet je je kantoordeuren  
sluiten. Ga daarom nu al aan 
de slag!

deadline

1 januari
2023

Stimuleringsregeling 
Duurzame Energietransitie 
(SDE++)
Energie-investeringsaftrek 
(EIA)
Milieu-investeringsaftrek 
(MIA)
Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil)
Lokale subsidies

Dit doe je op EP-online.nl.
Heeft jouw kantoor een geldig label 
A, B of C? Dan hoef je niets te doen. 
Check wel tot wanneer je 
energielabel geldig is.

Heeft jouw kantoor energielabel D 
of lager? Mogelijk kun je zonder 
ingewikkelde bouwkundige 
ingrepen overgaan op 
energielabel C.

https://www.ep-online.nl/ep-online
https://www.essent.nl/content/zakelijk/energie-besparen/energietransitie/energielabel-aanvragen.html?ecmp=par:igr:epl:duurzbl::energielabel:do:b2b
https://www.essent.nl/content/grootzakelijk/duurzaam/sde-subsidie.html?ecmp=par:pos:epl:duurzbl::sde-subsidie:do:b2b

