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EERSTE ENERGIEPRESTATIECONTRACT VOOR RELIGHTING ONDERTEKEND
Het is een vaststaand feit: als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moet onze CO2-uitstoot naar
omlaag. Ook kmo’s erkennen stilaan de nood om zuinig om te springen met energie. Dankzij een
energieprestatiecontract (EPC) krijgt de kmo bij een energiebesparingsproject een garantie op het
uiteindelijke energieverbruik en de kwaliteit van de geleverde producten. Op 27 januari 2017
ondertekenden Maldoy, een handelaar in professionele gereedschappen en VARDA Relamping &
relighting, een verlichtingsinstallateur, een eerste energieprestatiecontract voor relighting
(vervanging van verlichting. De ondertekening van het contract is een primeur voor Vlaanderen.
Zaakvoerder Jeff Maldoy: “Door te werken met een energieprestatiecontract ben ik zeker dat ik krijg wat er
beloofd wordt. Ook de kwaliteit wordt via dit contract gegarandeerd. VARDA plaatste eerst een testopstelling
bij ons zodat we ook zeker weten dat de hoeveelheid licht en de kwaliteit voldoet aan onze verwachtingen.
Deze investering zal ons een jaarlijkse besparing van 67 % op het elektriciteitsverbruik van de verlichting
opleveren.”
Een energieprestatiecontract verschilt fundamenteel van een klassiek contract voor werken of diensten. Het
geeft aan de klant een contractuele garantie geeft over het energieverbruik, de ‘prestatiegarantie’. Bij een
klassiek contract is er geen prestatiegarantie. Een installateur garandeert misschien wel de werking van een
verlichtingsinstallatie maar niet het energieverbruik dat ermee gepaard gaat of de kwaliteit van het geleverde
licht. Dankzij het energieprestatiecontract wordt het uiteindelijke energieverbruik van de nieuwe verlichting
maar ook de kwaliteit van het geleverde licht gegarandeerd door de installateur.
De ondertekening van het energieprestatiecontract kadert in het pilootproject iSave. In dit project krijgen een
aantal kmo’s met interesse in energiebesparing een intensieve begeleiding en ondersteuning. Het doel van
iSave is vooral de kennis over energieprestatiecontracten te verhogen, maar het project leidt ook tot
concrete cases. Naast deze case bij Maldoy zijn er nog enkele andere cases die in de laatste rechte lijn naar
ondertekening zitten. Hopelijk inspireert dit pilootproject nog veel andere kmo’s.
iSave wordt uitgevoerd door IGEMO, Factor4 en Unizo provincie Antwerpen met de steun van het Vlaams
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
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