
Bedrijven in Assen gaan met energie aan 
de slag! Onder de noemer Zon Op De Zaak 
helpen Ondernemend Assen, de provincie 
Drenthe en de gemeente Assen bedrijven 
bij het nemen van energiebesparende 
maatregelen. De bedrijven worden 
duurzamer en besparen energiekosten. Doet 
u ook mee? Er is plek voor dertig bedrijven! 
In deze flyer leest u hoe het werkt. 

Stap voor stap van inzicht naar actie.
We brengen eerst in beeld wat 
voor uw bedrijf de kansen zijn om 
te verduurzamen. Hiermee krijgt u 
inzicht in de mogelijke maatregelen, 
investeringen en het rendement. De 
quickscan levert een beeld op van de 
meest kansrijke maatregelen voor uw 

bedrijf. Bijvoorbeeld het plaatsen 
van zonnepanelen, laadpalen, 
ledverlichting of het verbeteren van 
de isolatie. Of een combinatie van 
maatregelen. Dit is de eerste stap 
van Zon Op De Zaak. Er zitten geen 
verplichtingen aan vast. 

Zon op 
de zaak 



U bepaalt zelf welke maatregelen u laat uitvoeren. Zon Op 
De Zaak regelt alles wat nodig is, zoals de aanvraag van een 
subsidie, verzekering, financiering of bijvoorbeeld de techniek. We 
ondersteunen bij het beoordelen van offertes van lokale bedrijven, 
begeleiden u bij de uitvoering en zorgen dat alles netjes wordt 
afgerond en opgeleverd. Inclusief het papierwerk.

Kosten
De eerste stap, de quickscan, is geheel 
kosteloos. Voor het vervolgtraject 
vragen we een voucher aan bij de 
provincie. Die voucher dekt de kosten 
grotendeels. Eventuele overige kosten 
worden verwerkt in de rendabele 
business case van de maatregelen. 
Zon Op De Zaak rekent dat in iedere 
stap door, samen met u door. Zo komt 
u niet voor verrassingen te staan.

Meer weten?
We staan voor u klaar. Neem contact op 
met Anita ter Veld van Ondernemend 
Assen of Gerhard Kadijk van de gemeente 
Assen. 

Anita ter Veld, 
projectmanager Ondernemend Assen,  
projectmanager@ondernemend-assen.nl  
of 06 – 11 12 69 47

Gerhard Kadijk, 
adviseur gemeente Assen 
g.kadijk@assen.nl 
of 06 – 23 02 95 22.  
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