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Vraag vanaf 1 februari de  
duurzaamheidsvoucher aan. 
www.ondernemen010.nl/duurzaamheidsvoucher



Ben jij mkb’er en gevestigd 
in Rotterdam? Dan kun je in 
2023 gebruik maken van een 
duurzaamheidsvoucher t.w.v. € 800,-. 
In het kader van de energietransitie wil 
de gemeente jou als mkb’er stimuleren 
om te investeren in verduurzaming.  
Met de duurzaamheidsvoucher zet  
jij de eerste stap naar verduurzamen.

Voor wie is de voucher?
De voucher is bestemd voor in Rotterdam gevestigde mkb-ondernemers  
in winkelstraten, horeca, kantoorpanden of stedelijke bedrijventerreinen.

Hoe werkt het?

Je vraagt de voucher aan via de website. Hier vul je enkele gegevens in en  
je kiest een adviseur uit de lijst. Na het aanvragen van de voucher koppelt de  
gemeente je aan de gekozen adviseur. Deze neemt vervolgens contact met 
je op om een afspraak in te plannen.

Uit welke scans kun je kiezen?
  Een energiescan bestaande uit onder 

andere een analyse op locatie, inzicht 
in energiebesparende maatregelen 
met aandacht voor zowel gedrags- 
als technische maatregelen en een 
complete rapportage na afloop.

  Een dakscan bestaande uit onder 
andere een analyse op locatie en een 
uitgebreid rapport met hierin een 
schetsontwerp hoeveel zonnepanelen 
mogelijk zijn, welke subsidies 
gebruikt kunnen worden en de 
realisatiemogelijkheden. 

Meer informatie + aanvragen kan via: 
www.ondernemen010.nl/duurzaamheidsvoucher
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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