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Een Nieuw licht
op energiebesparing
Een bijdrage leveren aan een beter milieu en besparen op uw

Financiering

TL verlichtingskosten. Go4Green maakt het mogelijk. In slechts

Duurzaam hoeft wat ons betreft niet duur te zijn. Door het unieke

4 heldere stappen naar besparing. Wij regelen het voor u, van A tot Z.

financieringsprogramma: het Slim Invest Systeem, financiert u
uw nieuwe verlichtingssysteem zonder extra kosten of investering,

We geven u graag inzicht in uw huidige energieverbruik

maar vanuit de besparing die u doet op uw energiekosten.

en de bijbehorende kosten. Die zijn vaak hoger dan u denkt.

Uw kosten worden een besparing en de besparing wordt een

Door middel van een besparingsadvies krijgt u een helder beeld

aflossing. Na de looptermijn bent u eigenaar van het energiezuinige

van uw eigen situatie. Bent u overtuigd, dan implementeren

verlichtingssysteem. Een helder verhaal dus.

we het energiebesparende verlichtingspakket en bieden we
u een slim, rentevrij investeringssysteem.

Kwaliteitsproducten
Go4Green bouwt uw bestaande TL8 verlichtingssysteem
(TL starter situatie) om naar een hoogwaardig TL5 verlichtingssysteem. De TL5 is vrijwel 100% recyclebaar en biedt u een
behoorlijk energiebesparing.

Met Go4Green bent u verzekerd van kwaliteitsverlichting die niet
onderdoet voor uw huidige systeem. Sterker nog: we hanteren strenge
selectiecriteria als het om leveranciers gaat. Zo werken we uitsluitend
met systemen met een CE of KEMA-KEUR en nieuwe producten
laten we uitgebreid testen voordat we ze in ons pakket opnemen.

In 4 stappen naar besparing
In vier heldere stappen vervangen wij uw huidige TL verlichting
voor een energiezuinig en milieuvriendelijk TL verlichtingssysteem:

We beginnen met een scan van
uw huidige verlichtingssysteem.
Een adviseur bekijkt bij u op
locatie uw verlichting en berekent
vervolgens op basis van het aantal
armaturen, branduren, wattage en
energiekosten uw energieprestatie.

Stap 1
Quickscan

Stap 2
Besparingsadvies

Op basis van de uitkomsten van
de Quickscan maken onze adviseurs
een besparingsadvies op maat.
Hierin vindt u de uitkomsten van
de Quickscan, een advies van een
nieuw verlichtingssysteem met het
bijbehorende besparingsadvies’

Stap 4
Implementatie

Stap 3
Financiering of koop

Een door ons aangewezen
installateur vervangt uw oude
verlichting voor het gekozen
duurzame TL5 verlichtingssysteem.
Als het nieuwe systeem is geplaatst
dan ontvangt u van ons een
‘Wij zijn groen certificaat’.

De implementatie van uw
energiezuinige verlichtingssysteem
vergt een bepaalde investering.
Wij kunnen deze investering voor u
rentevrij financieren. De financiering
vindt plaats uit de besparing op
energiekosten. U betaalt uw nieuwe
verlichtingssysteem uit de kostenbesparing. Wilt u niet financieren
dan kunt u de producten ook
direct aanschaffen.

Slim Invest Systeem
Go4Green biedt een uniek, zelfsparend financieringssysteem:

Looptijden variëren afhankelijk van de Return on Investment

de verandering naar het nieuwe verlichtingssysteem vergt

van uw nieuwe verlichtingssysteem.

de eerste jaren geen extra kosten of investeringen.

Er zijn geen ‘kleine lettertjes’, het systeem is volstrekt transparant.

De financiering vindt namelijk plaats uit de besparing
op energiekosten. Het verlichtingssysteem zal zichzelf
financieren, waarna alleen de kostenbesparing overblijft.

Voorbeeld met een terugverdientijd van 3 jaar:
Gebruikelijke situatie: eerst investeren om later te kunnen besparen

Slim Invest Systeem: financiering uit de besparing op energiekosten
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