Voorwaarden voor presentatie op Energieloket Soest (bedrijven)
Energieloket Soest heeft als voornaamste taak om inwoners van Soest te ondersteunen bij
het realiseren van energiebesparende maatregelen. Daarbij kunnen lokale bedrijven een rol
spelen. De gemeente Soest wil Soester bedrijven de gelegenheid geven zich te presenteren
op Energieloket Soest. Zo wordt u vindbaar voor bezoekers van het Energieloket.
Alle bedrijven uit Soest, die producten of diensten kunnen leveren die energiebesparing
opleveren worden daarom uitgenodigd zich kosteloos te presenteren op Energieloket Soest.
Daaraan worden de volgende voorwaarden verbonden.
Bedrijven, die zich inschrijven bij Energieloket Soest:
1. zijn aantoonbaar gevestigd in de gemeente Soest (of tonen aan dat ze een binding
hebben met de gemeente Soest);
2. presenteren zich door het hen toegezonden inschrijfformulier volledig in te vullen;
3. verplichten zich inzicht te geven in door hen via Energieloket verworven opdrachten.
(Ter informatie: Energieloket volgt haar klanten tot en met de opdrachtverlening en
weet dus welke opdrachten via het loket zijn verworven);
4. verbinden zich om bij het verkrijgen van een opdracht via Energieloket Soest de
bijdrage van € 60,- uit het “Fonds Energieadvies” van Energieloket Soest geheel of
gedeeltelijk terug te betalen volgens het hieronder weergegeven schema*.
5. zullen hun inschrijving bij Energieloket nooit gebruiken voor eigen
promotiedoeleinden en/of als een keurmerk;
*Fonds EnergieAdvies
Energieloket Soest beheert namens de gemeente Soest het Fonds Energieadvies. Dat Fonds is
bedoeld om inwoners van Soest voor een betaalbaar bedrag in staat te stellen een professioneel
advies te krijgen over de energiesituatie in hun huis. Per inwoner is er een bedrag van € 60,beschikbaar. Indien een op deze wijze meegefinancierd advies leidt tot een opdracht, wil de
gemeente Soest dat de opdrachtnemer die daarvan profiteert, deze bijdrage gedeeltelijk of geheel in
het fonds terugstort. Dat gebeurt volgens het schema:


bij opdrachten tot € 500 (ex BTW) geldt vrijstelling van terugbetaling



bij opdrachten van € 500 - € 1.000 wordt € 20 teruggestort in het Fonds



bij opdrachten van € 1.000 tot € 1.500 wordt € 40 teruggestort in het Fonds



bij opdrachten > € 1.500 wordt het gehele bedrag van € 60 teruggestort in het Fonds

