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Productbeschrijving en voorwaarden 

Beste Klant, 

Wij danken u voor uw aanvraag voor een van onze adviesdiensten: 

 

ENERGIE BESPARINGS PLAN, E.B.P.  

 

Wat kunt u verwachten van het E.B.P.: 

- De Energiemonitor Professional, het meest uitgebreide dashboard, voor een periode van 12 

maanden. 

- Intake-gesprek met definitie doelstellingen, budgetten, en andere specifieke informatie over de 

geselecteerde locatie. 

- Locatiebezoek en inventarisatie van uw verbruiken, gebruikers, installaties, etc.. 

- Capaciteits-, en Piekvraag berekening. 

- Analyse lopende (energie, energie gerelateerde)contracten. 

- Rapport met verbruiksanalyse en Quick-wins. 

- Investeringsplan met haalbaarheidsstudie. 

- (terug)verdienmodellen. 

- Presentatie en persoonlijke toelichting. 

 

Het Energie Besparings Plan, E.B.P.,  is meer dan een analyse en rapportage. Het voorziet in concrete 

suggesties op het gebied van duurzame oplossingen, terugverdienmodellen, monitoring en besparende 

ingrepen. Dat maakt dat het E.B.P. een uitstekende leidraad kan zijn voor uw organisatie als ook een 

objectief rapport naar de locale gemeentes en milieudiensten. 

 

Wat hebben wij van u nodig (zie ook de aanmeldformulieren): 

- Uw adresgegevens. 

- E-mail en telefoonnummer. 

- Uw meternummer(s) (de laatste 6 cijfers zijn voldoende). 

- Een digitale foto van uw energiemeter(s) waarop duidelijk leesbaar de barcode van uw 

energie- meter. 

- Informatie over uw locatie en mogelijke wensen of aandachtsgebieden. 

- Installatie-technische gegevens van de locatie. 

- Globaal inzage in bezetting, activiteiten, openingstijden, en andere operationele zaken. 

 

Niet inbegrepen in deze aanbieding zijn de kosten voor data die uw meetbedrijf aanrekent bij 

grootverbruikaansluitingen. Wij bieden u daar overigens een interessant alternatief. 

 

In aanvulling op bovenstaande zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Almere, of te downloaden van onze website. 
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Waarom hebben wij deze informatie nodig: 

In de wet op de privacy zijn afspraken gemaakt over hoe we met persoonlijke gegevens moeten 

omgaan. Dit betekent o.a. dat 4Sea Benelux & Stichting Morganonline verklaren dat zij uw gegevens 

niet voor commerciële doeleinden zullen verhandelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  

Ten aanzien van uw verbruiksgegevens wordt van ons verwacht dat wij al die voorzieningen treffen 

om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Wij zijn daarom gehouden een aantal 

controlemomenten door te voeren teneinde met een hoge mate van zekerheid te mogen aannemen dat u 

houder bent van het metercontract.  

 

Oplevering van Energie Besparings Plan, E.B.P.: 

Betalingen vooraf zijn gewenst, waarbij wij gebruik maken van de betaalmogelijkheden van  

“IDEAL”. Wij hanteren een aanbetaling van 50% van de opdrachtsom vooraf, en het restant na 

oplevering van het rapport. Uw gegevens worden verzameld en verwerkt, en wij dienen een verzoek in 

bij uw netbeheerder om uw data te mogen ontvangen. Vervolgens wordt de informatie verwerkt in 

onze applicaties. De Energiemonitor Professional is actief na 6 tot maximaal 8 weken. U ontvangt 

voor activering van De Energiemonitor Professional uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord in de 

mail, met daarbij een handleiding en de digitale factuur. Er worden vervolgens drie afspraken 

vastgezet: Het intakegesprek, een afspraak op de betreffende locatie wordt gepland, en een afspraak 

met u voor de presentatie van het rapport. U kunt rekenen op het totale E.B.P. binnen de 8 weken. 

 

Duur samenwerking: 

De Energiemonitor Professional wordt geleverd met een abonnement voor een periode van 12 

maanden, en zal na deze termijn opnieuw automatisch worden verlengd met eenzelfde periode. 

Opzegging dient te geschieden per email naar admin@4sea.nl ten laatste 1 maand voor de einddatum 

van deze samenwerking. Het E.B.P. is een eenmalige dienstverlening, en eindigt na oplevering. 

 

Juridisch onderdeel, de machtiging: 

Met uw aanmelding bevestigt u dat u 4Sea Benelux BV gerechtigd heeft om, namens u, uw 

verbruiksgegevens te mogen ontvangen van uw netbeheerder. Deze machtiging geldt voor de duur van 

de samenwerking.  

Verder zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de KvK, 

vestiging Almere. Op onze website worden ze ook beschikbaar gesteld. 

 

Persoonlijke noot van 4Sea Benelux en haar Partners: 
Wij zien uit naar een prettige samenwerking, en staan volledig tot uw beschikking om oplossingen 

naar méér energie besparen en mínder CO2-uitstoot samen met u uit te werken, maar vooral 
natuurlijk uit te voeren. 

Met uw aanmelding ondersteunt u tevens de initiatieven van stichting 
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