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SummarySee complete responses

Algemeen 

Wat is uw naam?
H.M. Vlug Boudewijn Vermeer Arjan Bertelink Bart van Dongen Klaas Voet Simon van der Gaast Nico Spinhoven HF van 

Woerkom AMS Weersink Christa Kempkens-Duiveman

Bij welk bedrijf werkt u?
Fortrus Grontmij Vastgoedmanagement BV INNAX Gebouw & Omgeving Syntrus achmea real Estate & Finance Corio IVBN ASR 
Vastgoed Vermogensbeheer CBRE global investors DGMR AM Real Estate Development

Wat is uw functie binnen het bedrijf?
Directeur Senior Vastgoedmanager Winkels Teamleider Energie en Duurzaamheid Utiliteit Technisch Manager Winkelbeleggingen Hfd 

Technisch Facilitair Management beleidsadviseur Hoofd Propertymanagement tech. ...

Juridische instrumenten 

In welke mate kan wet- en regelgeving winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 0 0%
3 1 10%
4 7 70%
5 - zeer stimulerend 2 20%

Welke partij heeft sturingsinvloed op wet- en regelgeving?
Overheid 10 100%
Eigenaar 4 40%
Other 4 40%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende wet- en regelgeving?
Verplichten in winkelstraat dat alle winkels puien moeten sluiten en niet open mogen laten staan. Als een winkelier dat nu wil en zo energie 
wil besparen lpen klanten makkelijker in een winkel naar ...
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In welke mate kunnen vergunningen winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 1 10%
3 3 30%
4 4 40%
5 - zeer stimulerend 2 20%

Welke partij heeft sturingsinvloed op vergunningen?
Overheid 10 100%
Eigenaar 5 50%
Other 3 30%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende vergunningen?
Aan de bouwvergunning specifieke eisen aan duurzame energie opwekking te eisen. Zonne energie e.d. actviteitenbesluit Opendeuren, 
collectief per gemeente, geen heaters in openbare ruimten nee bouwvergunn ...

In welke mate kunnen convenanten en afspraken winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te 
passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 0 0%
3 5 50%
4 2 20%
5 - zeer stimulerend 2 20%

Welke partij heeft sturingsinvloed op convenanten en afspraken?
Overheid 8 80%
Eigenaar 9 90%
Other 7 70%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende convenanten en afspraken?
duo label Aanbieden duurzame investeringen MJA 1,2,en 3 Wederom de deuren en isolatie lenteakkoord Neprom green lease een 

gezamenlijke afspraak om in een winkelcentrum een bepaald energielabel te halen, o ...

Economische instrumenten 
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In welke mate kunnen subsidies winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 0 0%
3 1 10%
4 5 50%
5 - zeer stimulerend 4 40%

Welke partij heeft sturingsinvloed op subsidies?
Overheid 10 100%
Eigenaar 4 40%
Other 1 10%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende subsidies?
haalbaar maken van besparingen die de lengte van het huurcontract overstijgt. Bijvoorbeel zonnepanelen terugverdientijd 14 jaar, 

huurcontract 5 of max10 jaar. Subsidie kan zo de onrendabele top haal ...

In welke mate kunnen heffingen winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 1 10%
2 2 20%
3 4 40%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op heffingen?
Overheid 10 100%
Eigenaar 0 0%
Other 0 0%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende heffingen?
CO2 belasting Te veel stroom gebruik belastingen op energie, afval Energieheffing nee toeslag voor energieverbruik boven een 
bepaalde norm. CO2 energie tax boetes energieheffign Lagere OZB of lagere watersc ...
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In welke mate kunnen financieringsconstructies winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te 
passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 1 10%
3 3 30%
4 4 40%
5 - zeer stimulerend 1 10%

Welke partij heeft sturingsinvloed op financieringsconstructies?
Overheid 5 56%
Eigenaar 7 78%
Other 6 67%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende financieringsconstructies?
kosten van de 'meer' investering van de eigenaar die in het belang van de huurder zijn (bijv beter isolatie waardoor lagere gebruikslasten) in 

een vorm van 'groene huur' laten terugbetalen. Leningen ...

In welke mate kunnen financiele garantstellingen winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te 
passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 5 50%
3 3 30%
4 2 20%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op financiele garantstellingen?
Overheid 7 70%
Eigenaar 6 60%
Other 4 40%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende financiele garantstellingen?
geen bekend Certificaten/prestatienormen nvt Groene leningen nee bij een green lease contract garantstelling 

investeringen Bankgaranties gekoppeld aan groenlabel? 
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In welke mate kunnen fiscale maatregelen winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te 
passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 1 10%
3 3 30%
4 4 40%
5 - zeer stimulerend 1 10%

Welke partij heeft sturingsinvloed op fiscale maatregelen?
Overheid 10 100%
Eigenaar 0 0%
Other 0 0%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende fiscale maatregelen?
laag btw tarief op levering zonnecellen (na 1-1-2013) Belasting voordelen fiscaal voordeel duurzame energie Lage BTW op 

energiebesparende producten nee fiscale aftrekbaarheid van energiebesparende maatre ...

Communicatieve instrumenten 

In welke mate kan kennisoverdracht winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 0 0%
3 6 60%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 1 10%

Welke partij heeft sturingsinvloed op kennisoverdracht?
Overheid 8 80%
Eigenaar 9 90%
Other 9 90%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende kennisoverdracht?
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platvorm duurzaame huisvesting waar kennis wordt gedeeld Praktijk casus bijeenkomsten winkeliers over besparingen Kenns 

overdracht spotjes, reclame, labeling met maatwerkadvies, goede voorbeeld geven, e ...

In welke mate kan modelling winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 0 0%
3 5 50%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 1 10%

Welke partij heeft sturingsinvloed op modelling?
Overheid 2 29%
Eigenaar 7 100%
Other 4 57%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende modelling?
dynamische gebouwsimulatie waarin diverse scenario's voor het toekomstig energie verbuik worden gespiegeld Nee nvt Sumulatie van 

toete passen installaties begrijp de vraag niet ontwerp toetsen op energi ...

In welke mate kan promotie winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 3 30%
3 5 50%
4 2 20%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op promotie?
Overheid 5 50%
Eigenaar 8 80%
Other 12 120%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende promotie?
het verstrekken van een label (BREEAM of EPA-U certificaat) en die verplicht tonen bij de ingang. Marketing en pr inzetten voor de 

besparingen duren sluiten, verlichting aanpassen Uitdragen van hun En ...
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In welke mate kan training winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 1 10%
2 1 10%
3 5 50%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op training?
Overheid 6 75%
Eigenaar 5 63%
Other 8 100%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende training?
geen Gezamelijke sessies e.d. Nee En energiecoach nee inzicht geven in verbruik en de 
besparingsmogelijkheden energiemanagement tool verkooptechniek van voordelen duurzaamheidsmaatregelen, begeleiding bij ...

In welke mate kan coaching winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 0 0%
2 2 20%
3 1 10%
4 7 70%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op coaching?
Overheid 6 75%
Eigenaar 5 63%
Other 8 100%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende coaching?
opleidingsprogramma DGBC Geen. nee een energiecoach nee gesprekken bij 
verbouwingen maatwerkadviezen Vastgoedmanagers en -beheerders kunnen ter plekke oplossingen aandragen aan winkeliers

In welke mate kan persoonlijk advies winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?
1 - niet stimulerend 0 0%
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niet stimulerend zeer stimulerend

2 0 0%
3 0 0%
4 7 70%
5 - zeer stimulerend 1 10%

Welke partij heeft sturingsinvloed op persoonlijk advies?
Overheid 5 56%
Eigenaar 6 67%
Other 8 89%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerend persoonlijk advies?
Klant heeft specifiek vraagstelling en zoekt een gids in de duurzame wereld en verzuipt hiering Huurdersgesprekken/presentaties/opstellen 
advies Na rapportage mogelijke verbeteringen bespreken Verlicht ...

In welke mate kan makelen en schakelen winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 1 10%
2 1 10%
3 2 20%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op makelen en schakelen?
Overheid 3 60%
Eigenaar 2 40%
Other 2 40%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerend makelen en schakelen?
neen Nee. Nee idem leveranciers en winkeliers met elkaar in contact brengen ? adviseur die makelt/schakelt tussen eigenaar en 
huurder (duolabelling) Onafhankelijke partij inschakelen om gezamenlijk belang ...

In welke mate kunnen labels winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?
1 - niet stimulerend 1 10%
2 1 10%

Page 8 of 11Edit form - [ Enquête: Instrumenten ten behoeve van het stimuleren van winkeliers in ...

6-8-2012https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AloU3ScNHh3zdDRBSzljTmVUX2...



niet stimulerend zeer stimulerend

3 2 20%
4 2 20%
5 - zeer stimulerend 3 30%

Welke partij heeft sturingsinvloed op labels?
Overheid 8 100%
Eigenaar 7 88%
Other 5 63%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende labels?
label bij de voordeur ophangen als verplicht voorschrijven. Denk dat het effect bij de consument klein en dus niet als instrument zal 
werken. Prestatielabels/voordeel labels e.d. energielabel, Breeam ...

In welke mate kunnen demonstraties winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 1 10%
2 2 20%
3 3 30%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 0 0%

Welke partij heeft sturingsinvloed op demonstraties?
Overheid 5 63%
Eigenaar 5 63%
Other 7 88%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende demonstraties?
verlichtingsconcepten Praktijksituatie laten zien ? geen nee voorlichting led verlichting energiemarkten organiseren, bedrijfsleven 
die zichzelf presenteert bij congressen, etc. ?

In welke mate kunnen benchmarks/ vergelijkingen winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te 
passen?

1 - niet stimulerend 0 0%
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niet stimulerend zeer stimulerend

2 1 10%
3 3 30%
4 1 10%
5 - zeer stimulerend 4 40%

Welke partij heeft sturingsinvloed op benchmarks/ vergelijkingen?
Overheid 4 50%
Eigenaar 6 75%
Other 7 88%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende benchmarks/ vergelijkingen?
ISA server Breeam labeling Online meten Duo label, onderliggend onderzoek per winkelunit nog niet vergelijken energieverbruik per 
m2 in een bepaalde sector. bij de sook en service kosten afrekening vergel ...

In welke mate kan feedback winkeliers stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen?

niet stimulerend zeer stimulerend

1 - niet stimulerend 1 10%
2 2 20%
3 1 10%
4 3 30%
5 - zeer stimulerend 2 20%

Welke partij heeft sturingsinvloed op feedback?
Overheid 2 25%
Eigenaar 6 75%
Other 4 50%

People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%.

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen van (mogelijke) stimulerende feedback?
denk dat huurders hier niet veel mee gaan doen rapportages/monitoren ? Via Huurdersgesprekken en bij mutaties nog niet periodiek 
overleg om de resultaten door te nemen en de zaak scherp te houden energie ...

Hartelijk dank voor uw tijd. Uw bijdrage aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd! 
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Vragenlijst ‘Energiebesparing winkelvastgoed’ 

 

Geachte winkelier/ winkelbedrijf, 

Duurzaamheid en energiebesparing staan hoog op de agenda in Nederland. De eisen vanuit Europa 
verscherpen en de Nederlandse regering volgt. Ook de vastgoedsector zal zijn steentje moeten 
bijdragen en efficiënt met energie moeten omgaan.  

Als winkelvastgoed vergeleken wordt met andere vastgoedsectoren, bijvoorbeeld woningen en 
kantoren, staat energiebesparing nog in de kinderschoenen en is er nog een grote verbeterslag te 
maken. Hier zijn echter ook redenen voor te geven, variërend van financiële aspecten tot gebrek 
aan kennis en advies.  

De afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek uitgevoerd met als doel vooruitgang te boeken 
op weg naar een energie efficiënte vastgoedsector. Het afstudeeronderzoek aan de TU Eindhoven 
van ondergetekende is daar een voorbeeld van.  

Door bijgevoegde vragenlijst in te vullen, kunnen o.a. vastgoedeigenaren en de overheid meer te 
weten komen over de stand van zaken in de sector en de overwegingen betreffende 
energiebesparing door winkeliers. Deze informatie kan ervoor zorgen dat u, als winkelier, beter 
gestimuleerd en begeleid kan worden in het nemen van de benodigde maatregelen.  

In de enquête wordt onder meer de mate van aandacht van uw winkelbedrijf voor energiebesparing 
gevraagd. Vervolgens dient u een afweging te maken tussen verschillende 
energiebesparingsvoorstellen. Tevens kunt u aangeven welke instrumenten naar uw inzicht 
stimulerend kunnen werken ten aanzien van het nemen van energiebesparende maatregelen.  

Het invullen van de vragenlijst neemt 10 à 15 minuten van uw tijd in beslag. De antwoorden zullen 
vertrouwelijk worden behandeld.  

We zouden het erg op prijs stellen als u medewerking aan dit onderzoek wilt verlenen.  

 

Hoogachtend, 

L.J.M. (Lotte) Kester 
(l.j.m.kester@student.tue.nl) 
 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Invulinstructie 
In de enquête treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende antwoordmogelijkheden. We 
verzoeken u bij het beantwoorden van de vragen om telkens het hokje aan te kruisen bij het antwoord 
dat op u, zijnde winkelbedrijf, van toepassing is of dat uw voorkeur heeft. 
 
Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. De instructie daarvoor wordt bij de 
vragen zelf gegeven. Ook moet u soms vragen overslaan, of alleen invullen indien u een bepaald 
antwoord hebt gegeven op de voorafgaande vraag. Lees daarom de vragen en bijhorende instructie 
nauwkeurig. 
 

 
I Algemene gegevens 
 
 

I. Tot welke branche behoort uw winkelbedrijf? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Aantal vestigingen in Nederland 

 
 

 
 
 
 
 

III. Wat is de bedrijfsvorm van uw winkelbedrijf? 
 

 
 
 

□ Levensmiddelen 
□ Mode 
□ Persoonlijke verzorging 
□ Woon- en woninginrichting 
□ Huishoudelijke artikelen 
□ Consumentenelektronica 
□ Doe-het-zelf 
□ Educatie en vrijetijd 
□ Detailhandel niet-in-winkel 
□ Overig 
 
 

□ 1 
□ 2 tot 10 
□ 10 tot 50 
□ 50 tot 100 
□ 100 of meer 
 
 
 
□ Franchisenemer 
□ Filiaalbedrijf 
□ Inkoopcombinatie 
□ Zelfstandig 
□ Anders 
 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
II Innovatie categorie 
 
Onderstaande vragen hebben betrekking op uw houding ten opzichte van energiebesparende 
maatregelen en de aandacht binnen uw winkelbedrijf voor energiebesparing. Kies bij elke vraag het 
antwoord wat uw winkelbedrijf het beste typeert.  

 
 
1. Als u de houding van uw winkelbedrijf met betrekking tot investeren in energiebesparende 

maatregelen vergelijkt met andere winkelbedrijven, vindt u dan dat: 
 
 

□ Andere winkelbedrijven daar positiever tegenover staan dan ons winkelbedrijf  
□ Andere winkelbedrijven daar negatiever tegenover staan dan ons winkelbedrijf 
□ Andere winkelbedrijven daar hetzelfde tegenover staan als ons winkelbedrijf 
 
 

 
2. Als u uw winkelbedrijf classificeert naar de snelheid waarmee beslissingen genomen worden met 

betrekking tot energiebesparing, dan is uw winkelbedrijf een: 
 
 

□ Trendsetter 
□ Trend volger 
□ Achterblijver 
□ Geen idee 
 
 

3. Is uw winkelbedrijf actiever in het nemen van energiebesparende maatregelen ten opzichte van 
andere winkelbedrijven? 

 
 

□ Ja, we hebben een hoger ambitieniveau dan de meeste andere winkelbedrijven 
□ Nee  
□ Geen idee 
 
 
 



 

 
 

4. Heeft uw winkelbedrijf de afgelopen jaren geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen? 
 

 
□ Ja 
□ Nee 
□ Geen idee 
 

 
5. Heeft uw winkelbedrijf plannen om te investeren in energiebesparende maatregelen? 

 
 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  
 

 
6. Heeft uw winkelbedrijf een bedrijfslid welke verantwoordelijk is voor energiegerelateerde zaken? 

 
 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  
 

 
7. Heeft uw winkelbedrijf een milieubeleidsplan?  

(zo ja, ga verder met vraag 8/ zo nee of geen idee, ga verder met vraag 9) 
 

 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  
 

 
8. Heeft uw winkelbedrijf energiebesparende maatregelen meegenomen in het milieubeleidsplan? 

 
 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  
 



 

 
9. Beschouwt uw winkelbedrijf energiebesparing als een onderdeel van MVO (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen)? 
 

 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  
 

 
10. Beschouwt uw winkelbedrijf energiebesparing als een concurrentie voordeel? 
 

 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  
 

 
11. Beschouwt uw winkelbedrijf energiebesparing tot een prioriteit? 
 

 
□ Ja 
□ Nee  
□ Geen idee  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

III Keuze-experiment 

In dit gedeelte wordt u een keuze-experiment voorgelegd. Hierin wordt getoetst hoe uw keuzegedrag is 
in een fictieve situatie. Het keuze-experiment start met het schetsen van een fictieve situatie. Op basis 
hiervan maakt u een keuze uit de voorstellen die variëren op de volgende onderdelen: 
 
 
- Energiesprong: de verbetering van het energielabel van de winkel bewerkstelligd door de 

energiebesparende maatregel(en).  
 

- Terugverdientijd: de tijd (in jaren) voordat het totaal van jaarlijkse kostenbesparingen groter is dan 
de gedane investering in de energiebesparende maatregel(en).  
 

- Label van vergelijkbare units in het winkelcentrum: de energieprestatie van u collega’s/ 
concurrenten. 
 

- Verplicht tonen van label: de verwachting is dat vanaf 2013 elke winkelier verplicht is om zijn 
energielabel goed zichtbaar te tonen op zijn winkelpui.  
 

 
 
 
 
Fictieve situatie 
 
De eigenaar van het winkelcentrum waar u in gehuisvest bent heeft de afgelopen jaren in de algemene 
ruimtes diverse energiebesparende maatregelen getroffen. De eigenaar verzoekt nu zijn huurders 
energiebesparende maatregelen in de eigen winkelunits serieus te overwegen. Alleen bij inspanningen 
van beide partijen kan het gehele winkelcentrum een optimaal energielabel behalen en bijdragen aan 
een “groenere” winkelsector in Nederland.  
 
 
Het huidige energielabel van uw winkel is D. 
 
De resterende looptijd van uw huurcontract betreft 5 jaar, waarna verlenging verwacht wordt.  
 

 



 

Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel 1:  
Met dit voorstel zal het energielabel van uw winkel van D naar C verbeteren. De investeringen in 
energiebesparende maatregelen die hiervoor nodig zijn duren 3 jaar om terug te verdienen. Uw 
collega’s/ concurrenten hebben gemiddeld ook een C label. Het voornemen om winkeliers te verplichten 
het energielabel op uw winkelpui te tonen is niet wettelijk ingevoerd.  
 
Voorstel 2:  
Met dit voorstel zal het energielabel van uw winkel van D naar A verbeteren. De investeringen in 
energiebesparende maatregelen die hiervoor nodig zijn duren 8 jaar om terug te verdienen. Uw 
collega’s/ concurrenten hebben gemiddeld een C label. Het voornemen om winkeliers te verplichten het 
energielabel op uw winkelpui te tonen is wel wettelijk ingevoerd.  
In dit voorbeeld wordt voor voorstel 1 gekozen.  

 

 

Kies nu in elk van de volgende keuzesets het voorstel waarin u het meest bereid bent om het voorstel 
ter energiebesparing te accepteren en te implementeren. Wanneer u niet bereid bent om een van de 
2 voorstellen te accepteren, kiest u voor ‘geen van beide’. 

 

x 



 

Keuzeset 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keuzeset 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keuzeset 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzeset 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keuzeset 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzeset 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keuzeset 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzeset 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IV Stimuleringsmaatregelen 

 
Geef op een schaal van 1 tot 5 een indicatie in hoeverre uw winkelbedrijf gestimuleerd zal worden in 
het nemen van energiebesparende maatregelen door de desbetreffende maatregel.  
 
1 = niet stimulerend 
5 = zeer stimulerend 
 
 
1. Een verscherping van de eisen met betrekking tot energieverbruik 

 
 

 
 
 

2. Subsidie bij het investeren in energiebesparende maatregelen (bijv. LED verlichting) 
 

 
 
 

 
3. Energieheffing bij energieverbruik boven een toegestane norm 

 
 
 
 

 
4. Financiële garantstelling voor energiebesparende investering door overheid, eigenaar of bank 

 
 
 
 

 
5. Informatie verspreiding over succesvolle voorbeelden op het gebied van energiebesparing in winkels 

 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 



 

 
6. Persoonlijk advies over de mogelijkheden voor energiebesparing 

 
 
 
 
 

7.  Vergelijking op basis van energieverbruik van vergelijkbare winkels in winkelcentrum 
 

 
 
 

 
8. Invoering van energielabel per winkel 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

 
 
 
Wilt u een afschrift van de resultaten van het onderzoek, vul dan hier uw e-mailadres in: 
 
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 

□ □ □ □ □ 
1 2 3 4 5 
 
 
 




