
ENERGIEPARTNERS  - Adviesbureau
EnergiePartners bestaat sinds 2012 en is gevestigd in Utrecht. Ons online platform, de EnergiePlanner, wordt dagelijks door 
honderden bedrijven gebruikt om energie te besparen. De software kenmerkt zich door energiebesparing eenvoudig en 
overzichtelijk weer te geven. Door software te combineren met consultancy versnellen wij de energietransitie!

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Eigen kantoren - Om een voorbeeldrol te vervullen zijn al onze kantoorpanden (gehuurd en in eigendom) Paris Proof 
in 2030.
Vanuit onze rol - Onze vastgoedportefeuilles zijn uiterlijk Paris Proof in 2045.

2 - Transparant
Eigen kantoren - Wij zijn transparant over het energiegebruik en de materiaalgebonden emissies van onze eigen (kantoor)
panden. Deze zijn voor iedereen terug te vinden in of op onze website.
Vanuit onze rol - Vanuit onze dienstverlening verschaffen wij inzicht voor onze opdrachtgevers en/of klanten in het 
energiegebruik van hun gebouwen en het (verwachte) energiegebruik van gebouwen waaraan wij werken.  

3 - Realiseer
Eigen kantoren - Voor onze eigen panden stellen wij in 2023 een routekaart op.
Vanuit onze rol - Vanuit onze dienstverlening dragen we bij aan Paris Proof gebouwen van onze klanten. Dit doen we 
door bij al onze advies- of ontwerpprojecten per 2023 inzicht te geven in de operationele emissies volgens het WEii 
Rekenprotocol. Ook doen wij dit door al onze opdrachtgevers te stimuleren en ondersteunen in het realiseren van Paris 
Proof operationele gebouwen.

4 - Monitor 
Eigen kantoren - We rapporteren jaarlijks over het energiegebruik en behaalde CO2-reductie van onze eigen kantoorpanden. 
Vanuit onze rol - Over de Paris Proof dienstverlening rapporteren wij jaarlijks het aantal opgestelde Paris Proof adviezen / 
routekaarten.

5 - Promoot
Wij tonen leiderschap richting klanten, vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, ondernemers, de branche en het 
eigen personeel. Dit doen we door het publiceren van artikelen en rapporten, het geven van trainingen en het 
ontwikkelen van tools.
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