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Besparen met duurzame energie



van het energieverbruik bewaken wij de installa-
ties en maken wij de prestaties meetbaar en 
inzichtelijk. Door waar nodig on middel lijk  actie 
te ondernemen wordt aanzienlijk minder energie 
verbruikt en beperken we storingen en 
ongemakken voor de eindgebruiker.

De voordelen van duurzame energie via een 
installatie geëxploiteerd door Unica Ecopower:

  lage CO2 uitstoot door  gebruik van lokale  
energie bronnen 
  laag risico op hoge prijsstijgingen door mini-
male afhankelijkheid van olie of gas
  meetbare en inzichtelijke prestaties met aan-
zienlijk lager energieverbruik
  beperkt aantal storingen en ongemakken en 
dus een comfortabel en stabiel binnenklimaat

Besparen met duurzame energie dus: goed voor 
de samenleving, voor de � nanciële zekerheid en 
comfort van de eindgebruiker én voor u.

Dat voor u als eigenaar of beheerder van 
duurzaam vastgoed de energielevering op 
duurzame wijze moet geschieden spreekt 
voor zich. Dat er vervolgens zo min mogelijk 
van verbruikt moet worden, is al net zo 
vanzelfsprekend.

En laat dat nou precies zijn, waar we bij Unica 
Ecopower goed in zijn. Bij Unica Ecopower staan 
we voor betrouwbaarheid en betaalbaarheid van 
de energielevering.  En dienen duurzame 
energie-installaties zo e�  ciënt mogelijk te 
draaien. Alleen door oog voor beiden te hebben 
kunnen we tenslotte besparen met duurzame 
energie. Goed voor u én de eindgebruiker. 

Exploitatie als specialisme
Onze kracht: het e�  ciënt en betrouwbaar ex-
ploiteren van een duurzame energie- installatie. 
Zo halen we het maximale uit duurzaam 
gewonnen energie. Met continue monitoring 

Universiteit: “Wij hebben meerdere gebouwen in beheer. 
Unica Ecopower heeft onze nieuwe energie-installatie 
ontworpen en gerealiseerd en doet het onderhoud en 
de exploitatie. Het investerings- en exploitatierisico heeft 
Unica Ecopower volledig voor haar rekening genomen. 
Unica Ecopower gaat nu de informatievoorziening over het 
energieverbruik aan onze eindgebruikers aanbieden via 
een energiedisplay.”

Ontwikkeling & renovatie: ‘Van idee tot energielevering’

Besparen met duurzame energie



Een duurzame installatie zonder extra 
investering
Een duurzame installatie met optimaal ren-
dement, zonder extra investering? Dat kan. 
Unica Ecopower faciliteert haar opdrachtgevers 
graag door behalve de exploitatie ook de � nan-
ciering van de installatie voor haar rekening te 
nemen. Zodat u uw duurzaamheidambities kunt 
waarmaken. 

Zo investeert Unica Ecopower reeds in in stallaties 
bij onder andere:

 universiteiten en hogescholen
 zorginstellingen
 kantoren
 woningen 
 gemeentelijke instellingen 

Wat biedt Unica Ecopower?
U kunt Unica Ecopower inschakelen aan het 
begin of gedurende de levensloop van een 
gebouw of gebied. 

Bijvoorbeeld voor:
  ontwikkeling & renovatie: vanaf de start van 
een project tot en met de exploitatie
  overname: overname van een installatie na 
oplevering of tijdens gebruik
  energie-e�  ciency: optimalisatie van een slecht 
draaiende installatie, onderhoud, beheer & 
monitoring, eventueel met een prestatie-
contract.
  de functie van lokaal duurzaam energie bedrijf: 
partner binnen lokale energie initiatieven op 
zowel overheids- als bedrijfsniveau. Wij brengen 
onze expertise in, zowel technisch als op het 
gebied van exploitatie.

Vastgoedeigenaar: “Bij de ontwikkeling van vastgoed 
nemen we duurzame energie altijd als uitgangspunt. In 
de realisatiefase van een nieuw kantoor in Utrecht heeft 
Unica Ecopower de aanbesteding gewonnen voor het 
overnemen van de opwekinstallatie, direct na de 
op levering. Onze huurders zijn daarmee verzekerd van een 
betrouwbare en betaalbare energielevering en wij hebben 
onze investering meteen al voor een deel terugverdiend.”

Overname: ‘Direct rendement’

Zonder extra investering



Beproefde technieken
Unica Ecopower maakt gebruik van beproefde 
duurzame technieken voor het leveren van 
warmte, koude of elektriciteit, zoals:

 warmtepompen
 zonnepanelen en zonnecollectoren
 windmolens
 verbrandingsinstallaties

We benutten daarvoor verschillende duurzame 
bronnen, zoals:

 warmte en koude uit de bodem (WKO)
 restwarmte
 oppervlaktewater
 biomassa (bijvoorbeeld afvalhout)
 wind
 zon

Lokale energiebron, lokaal team
Ons team van specialisten uit verschillende 
businessunits van Unica maakt gebruik van 
opwektechnieken die hun kwaliteit in de praktijk 
hebben bewezen. De keuze voor een techniek 
wordt bepaald door de behoefte – warmte, 
koude en/of elektriciteit – en door de lokaal aan-
wezige energiebron. Dit maakt iedere energie-
installatie uniek en dus deels maatwerk.

Is uw energie-installatie eenmaal in bedrijf, dan 
kunt u voor het onderhoud vertrouwen op ons 
dichte netwerk van vestigingen. Unica zit 
verspreid door heel Nederland en kan dus snel 
en ter zake kundig ondersteuning bieden. En als 
er zich onverhoopt een storing voordoet zijn we 
snel ter plaatse. Zo bent u verzekerd van een 
vlekkeloze energielevering.

Corporatie: “Voor het realiseren van vastgoed passen we steeds vaker 
duurzame energieopwekking toe. Een aantal jaren geleden hebben 
we een appartementencomplex met een WKO-installatie gerealiseerd. 
Na twee jaar bleek de energierekening veel hoger dan verwacht. 
Bovendien was de duurzame bron onder de grond niet in balans. 
De WKO Dokter van Unica Ecopower heeft ervoor gezorgd dat de instal-
latie weer e�  ciënt en betrouwbaar draait. Onze energierekening is nu 
aanzienlijk lager en Unica Ecopower doet de exploitatie”.

Energie-e�  ciency: ‘Verlost van een probleem en ook nog geld over’

Met lokale energiebronnen



Duurzame energie = duurzaam samenwerken
Als u besluit om uw energielevering bij Unica 
Ecopower onder te brengen, gaan wij graag een 
duurzame relatie met u aan. Het gaat immers om 
afspraken voor de lange termijn. Ook gedurende 
deze periode garandeert Unica Ecopower de 
leveringsbetrouwbaarheid. Verandert uw ener-
gievraag tijdens de looptijd, dan spelen wij hier 
samen met u op in. 

Voordelen op een rijtje 
Samenwerken met Unica Ecopower levert u de 
volgende voordelen op:

  volledige verzorging van uw duurzame ener-
gielevering

  risicodragende participatie zorgt voor hoge 
betrokkenheid tijdens exploitatie en een 
ver laging van uw � nanciering

  prestatiegarantie zorgt ervoor dat u geen eigen 
technische specialisten nodig heeft

  continue monitoring zorgt voor energie- 
e�  ciency, een hoge leveringsbetrouwbaarheid 
met weinig storingen en een comfortabel 
binnenklimaat.
  oplossingen gebaseerd op bewezen betrouw-
bare technieken en processen
  een centraal aanspreekpunt voor duurzame 
energie en exploitatie
  een betrouwbare partner, altijd dichtbij!

Ervaring biedt garantie voor de toekomst
Energie-installaties die operationeel zijn leveren 
kennis op die wij direct verwerken in verbeterde 
ontwerpen, oplossingen en processen. Zo pro� -
teert u van ervaringen uit het verleden, die dus 
wel degelijk garanties bieden voor de toekomst. 
Dat is de kracht van Unica Ecopower!

Zes gemeenten: “Ons gezamenlijk afvalbedrijf heeft jaarlijks veel 
houtafval. Met Unica Ecopower hebben we gekeken hoe we dit 
kunnen gebruiken om warmte te produceren voor onze 
zwembaden. Samen hebben we een lokaal duurzaam 
energie bedrijf opgezet. Wij leveren de biomassa en Unica 
Ecopower de expertise op het gebied van realisatie en ex-
ploitatie. Inmiddels hebben we meerdere projecten lopen. 
Maandelijks krijgen we via het Energie Management Systeem 
van Unica Ecopower een overzicht per e-mail. We halen onze 
CO2 doelstellingen met gemak en zijn zelfs goedkoper uit.”

Lokaal duurzaam energiebedrijf: ‘Samen gaan voor resultaat’

Onze ervaring is uw zekerheid



Groningen

Emmen

Zwolle

Hengelo

Bodegraven

Amsterdam

Alkmaar

Oosterhout

Bergen op Zoom

Rotterdam

Arnhem

Eindhoven

Venlo

Geleen

Maastricht

Hoevelaken

xx
x-

xx
-x

x-
xx

Gerelateerde Unica-brochures:

 0800 - 223 33 33

Unica: samen maken we de toekomst

Als allround system integrator en grootste zelfstandige technisch dienstverlener van Nederland heeft Unica alles in huis wat 
veeleisende opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, gezondheidszorg en industrie van hun partner vragen. Hierbij beschikken wij over 
uitstekende referenties en durven wij elke opdracht aan. Groot of klein, complex of juist eenvoudig. Onze kracht? Wij ont zorgen 
onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een comfortabel en voor-
al ook veilig werk- en woonklimaat. En dat al bijna 80 jaar! Met duurzaamheid als speerpunt in onze strategie waarborgen we de 
toekomst van ons bedrijf, van onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst.

unica online houtgestookte CV 

installaties

technisch beheer renovatiebeleef duurzaam

Een selectie uit onze referenties:

   Universiteit van Amsterdam: vijf gebouwen op het Science Park met collectieve 

WKO (gebiedsontwikkeling)

   Eeserwold Steenwijk: koeling voor bedrijvenpark vanuit lake source cooling (gebiedsontwikkeling)

   Rijksuniversiteit Groningen: vier faculteiten met WKO (gebiedsontwikkeling)

   Centrumplan Geleen: winkelpromenade met warmtepompen (nieuwbouw)

   Facet, Utrecht: kantoor Oracle en Mediq met WKO (nieuwbouw)

   Rova, Zwolle: verwarming zwembaden met houtsnippers (samenwerking)

   Oostereiland, Hoorn:  appartementen, hotel en recreatie in een oude gevangenis met WKO (renovatie)

Besparen met duurzame energie

Contactgegevens Unica Ecopower

Unica Ecopower B.V.
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken
0800 - 223 33 33
www.unica.nl/ecopower
ecopower@unica.nl 


