
                        
 

 

GRATIS VERDUURZAMINGSSCAN EN ADVIES ENERGIELABEL  
TER WAARDE VAN MAXIMAAL 2.000 EURO ! 

 
Voor alle vastgoedeigenaren en (zakelijke) huurders van niet-woningen in ons deelgebied van 
Utrecht Oost (omgeving Maliebaan-Wilhelminapark), maken wij het graag mogelijk om een gratis 
verduurzamingsscan van uw pand(en) in dit gebied uit te laten voeren. Daarbij krijgt u inzicht in 
het huidige Energielabel van uw pand(en) en krijgt u advies over verduurzamingsmaatregelen die 
wellicht nodig zijn om te voldoen aan het minimaal vereiste Energielabel C, dat vanaf 2023 
verplicht is voor alle kantoorgebouwen.  

Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van gelden uit het Ondernemersfonds 
Utrecht, die voor dit gebied en voor dit doel aangewend kunnen worden.  

Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat heeft 2 aanbieders geselecteerd voor de uitvoering 
van de energiescan, waar u een keuze uit kunt maken. Nadat u uw keuze heeft gemaild aan 
secretariaat@hetfluwelenhandvat.nl, zullen wij u in contact brengen met de betreffende 
aanbieder. Op de volgende pagina stellen wij de 2 aanbieders aan u voor.  
 

Wilt u gebruik maken van deze gratis energiescan? Mail dan s.v.p. de volgende gegevens: 

 

Naam bedrijf: ______________________________________________________________ 

 

Naam contactpersoon: _______________________________________________________ 

 

Adres(sen) van uw pand(en): __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Telefoon: __________________________ E-mail: _________________________________ 

 

Vink uw keuze aan:  O  Dwindle Advies B.V.   /   O  Van der Vaart Vastgoed en Energie Advies 

Ik ben:  O  Vastgoedeigenaar   /   O  Huurder (vink s.v.p. aan wat van toepassing is voor u) 

 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat en Ondernemersfonds 
Utrecht en geldt voor trekkingsgebied 39 van het Ondernemersfonds: omgeving Maliebaan-Wilhelminapark. Zie ook 
www.hetfluwelenhandvat.nl en www.ondernemersfondsutrecht.nl.  



                        
 

 
Dwindle Advies B.V. 

Eigenaar Maurice Kok is sinds 2010 reeds actief met energielabels voor de zakelijke markt. In 2015 werd het 
voor Maurice tijd om op eigen benen te gaan staan en werd Dwindle Advies opgericht. In 2018 werd de 
overstap gemaakt van een eenmanszaak naar een bv. De groei in het bedrijf was niet meer alleen af te 
handelen. Met als expertise de installatietechniek was zijn advies al voor veel bedrijven van toegevoegde 
waarde.  

In 2021 is het bedrijf verder gegroeid en staat het wederom op een punt van nog meer groei. Dwindle 
Advies verzorgt voor zowel de zakelijke als de particuliere markt energielabels en advies, maar voert ook 
luchtdichtheidsmetingen en thermografische scans uit. Dwindle Advies volgt de wens van de klant, die kan 
uiteenlopen van ‘zo goedkoop mogelijk naar label C’ tot ‘nul op de meter’ en alles wat er tussenin zit. 
Dwindle Advies maakt alle routes inzichtelijk en geeft extra toelichting bij de door de klant gekozen route. 
Dwindle staat klaar voor u om u te adviseren bij de verduurzaming van uw pand!  

Voor meer info: http://www.dwindle.nl/   

 

 

  
 
 
Van der Vaart Vastgoed en Energie Advies 
 
Naar aanleiding van het voornemen van Het Fluwelen Handvat en het Ondernemersfonds om 
gebouweigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed, stelt eigenaar Gerd Jan van der 
Vaart zich graag voor. Gerd Jan is sinds 2015 werkzaam als zelfstandig Energie Prestatie adviseur en stelt 
energielabels en adviezen op voor het verduurzamen van vastgoed. Gerd Jan heeft zich gespecialiseerd in 
utilitaire gebouwen, feitelijk alle gebouwen met uitzondering van woningen. 
 
Tot 2015 was Gerd Jan werkzaam bij diverse bouw- en ontwikkelbedrijven, o.a. bij BAM Vastgoed, 
tegenwoordig AM. Daar vervulde hij functies als ontwikkelingsmanager. Zijn werkzaamheden bestonden uit 
het verwerven van locaties, het technisch en haalbaar ontwikkelen van bouwplannen en tot slot de verkoop 
hiervan. Zijn focus was met name gericht op kantoren, hotels, logistiek en industrieel vastgoed. 
Voor Gerd Jan is het een enorm leuke uitdaging om bestaand vastgoed te verduurzamen. Door zijn 
praktische instelling denkt hij vooral in financieel en technisch haalbare oplossingen, waarbij bestaande 
bedrijfsprocessen zo min mogelijk hinder ondervinden.  

Gerd Jan kijkt ernaar uit om samen met u aan de slag te gaan en te komen tot de beste oplossing!  

Voor meer info: http://www.energieenvastgoedadvies.nl  

 

 

 

 

 


