INFORMATIEPLICHT & SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN.

INFORMATIEPLICHT.
VOOR 1 JULI 2019.
Heeft u met uw onderneming een verbruik dat hoger is 50.000kWh aan elektriciteit en/of meer dan
25.000m³ per jaar? Zo ja dan moet u voor 1 juli 2019 aan de overheid hebben laten weten welke
maatregelen u heeft genomen, om besparingen te realiseren op uw verbruik binnen uw
onderneming.
Veel al kan deze besparing erg simpel zijn, door het toepassen van bijv. led verlichting, maar zeker
ook op het gebied van verwarming kan men een enorme besparing realiseren. Deze besparing kan
zelfs volgens Essent oplopen van 20% tot 60% in combinatie met stralingspanelen als vervanging
van de conventionele verwarmingsinstallatie.
VOORBEELD

Veelal wordt in grote bedrijfshallen de gehele bedrijfshal verwarmd, terwijl er slechts op enkele
plekken wordt gewerkt. Denk hierbij aan productiehallen, opslag-/ magazijnlocaties,
werkplaatsen, vrachtwagen-/autogarages, etc etc.
Door het toepassen van werkplekverwarming kan de temperatuur in de werkruimte in zijn geheel
lager worden ingesteld en wordt de door infraroodstralingswarmte toch een aangenaam en
comfortabel klimaat gecreëerd op de werkplek. Hiermee realiseert u een aanzienlijke besparing.
U verwarmd dus niet de gehele ruimte maar slechts de plek waar uw mensen werken.
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Energie Investerings Aftrek (EIA)

Het is mogelijk om als bedrijf subsidie te verkrijgen als er geïnvesteerd wordt in infraroodpanelen.
Het gaat hierbij om zogenaamde Energie Investerings Aftrek (EIA) waarbij een fiscaal voordeel
wordt verkregen. Deze regeling levert een ondernemer gemiddeld 11% voordeel op.
Regeling:
270103 [W] Infraroodpanelen
Bestemd voor: Het verwarmen van werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte groter dan
4 meter, en bestaande uit: infraroodpanelen, (eventueel) aanwezigheidssensor.
Informatie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
Algemeen:
De aanvraag voor investering dient binnen 3 maand na aangaan van de koopovereenkomst
te worden gedaan.
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Afschrijving milieu-investeringen
Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek tot wel 36%, bovenop uw gebruikelijke aftrek. Met
de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten versneld
afschrijven. De Vamil geldt voor investeringen die op de Energielijst staan, net als de EIA.

ADVIES OP MAAT

ETHERMA geeft u graag advies op maat. Wij kunnen u geheel specifiek op uw situatie een advies
uitbrengen over het correct toepassen van infraroodstralingspanelen. Mail ons uw gegevens en wij
nemen contact met u op om advies uit te brengen.
Bekijkt u HIER een van onze cases of bezoek onze website voor nog meer informatie over de
toepassing infraroodstralingspanelen binnen uw bedrijfshal of kantoor.
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