
Onze energiebronnen zijn niet onuitputtelijk. Daarom past de overheid regelmatig haar 
wetgeving aan om energiezuinig en duurzaam leven, wonen en werken te stimuleren. 
Synorga electrical management is specialist in energiemanagement voor zakelijke gebruikers. 
Met een landelijk werkend team van onafhankelijke en gecertificeerde adviseurs ondersteunen 
wij organisaties in optimaal energieverbruik, met als doel een slimmer energieverbruik en 
een structurele verlaging van terugkerende kosten.

Structurele kostenverlaging: 
energiemanagement

Weten en verbeteren; 
EPA-U maatwerk

Meten is weten; 
EPA-U certificering

Gebouweigenaren zijn verplicht om 

bij verhuur/verkoop van het gebouw 

een energieprestatiecertificaat te 

overhandigen. Synorga is gecertificeerd 

om deze EPA-U labels af te geven. 

Op basis van regelgeving worden 

gebouw, elektra- en warmte-installaties 

en verlichting geïnspecteerd en ontstaat 

een objectief beeld van de energie-

prestatie. Met een EPA-U label hebben 

potentiële huurders of kopers direct 

inzicht in het energieverbruik, hetgeen 

de onderhandeling ten goede kan 

komen. 

Met energiemanagement biedt Synorga 

een structurele oplossing om, conform 

de geldende milieueisen, het energie-

verbruik te optimaliseren en bijbeho-

rende langdurige kostenverlaging te 

realiseren. Naast dit energieonderzoek 

wordt ook het gebruiksgedrag geana- 

lyseerd: hoeveelheden, pieken en dalen, 

tijdsduur, aantal verbruikers, gebruikte 

machines/apparatuur worden bekeken. 

Na implementatie van dit maatwerk-

advies start de monitoring. Naast kosten-

besparing biedt energiemanagement 

meer: optimaal comfort, lagere milieube- 

lasting en een gezonder binnenklimaat.

Synorga geeft ook advies hoe u de 

energieprestatie van uw bedrijfspand 

optimaliseert; het EPA-U maatwerk- 

advies. Gebouw, elektra- en warmte-

installatie en verlichting worden 

door onze gecertificeerde adviseurs 

geïnspecteerd en er wordt een energie-

benchmark gedaan. Gekeken wordt in 

hoeverre uw EPA-U label nog ‘groener’ 

kan worden. In het EPA-U maatwerk-

advies staat op transparante wijze waar 

besparingsmogelijkheden liggen en 

welke maatregelen toegepast kunnen 

worden. 

Synorga stroomlijnt energie 
EPA-U & energiemanagementTe
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Wilt u meer weten? www.synorga.nl/epa-u of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


