
Synorga electrical management bv
Synorga electrical management bv is een 
landelijk werkend technisch adviesbureau. 
Synorga  electrical management is gespecialiseerd 
in het beheer van gebouwen, installaties en energie 
met als doel het beperken van [brand]risico’s en 
bevordering van de bedrijfscontinuïteit. 
Daarbij moet worden gedacht aan advies aan 
het management, opleiding van personeel en 
inspectie van installaties en gebouwen. 
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Gecertificeerd
Synorga electrical management is 
gecertificeerd op de onderstaande 
onderdelen, zodat de kwaliteit
voor uw organisatie is gewaarborgd.

• EVK
• VCA
• EPA
• NIBHV

Aangesloten
Synorga electrical management 
is aangesloten bij:

• UNETO/VNI
• Installenergy
• AVEPA

Synorga electrical management is 
onderdeel van de Synorga groep.
Die bestaat tevens uit Synorga elektrotechniek 
en Synorga beveiliging & telecommunicatie.

Onze overige 
diensten:

Energie Prestatie Advies en 
Energiekostenbesparing:
Goed voor het Milieu 
én voor uw Portemonnee



Waarom 
Energie Prestatie Advies?
Een Energie Prestatie Advies (EPA) is één van 
de middelen waarmee de overheid haar klimaat-
doelstellingen wil bereiken. Die zijn een gevolg 
van de in Kyoto vastgelegde afspraken. Daarbij 
gaat het om de  reductie van de CO2-uitstoot. 
De in Nederland geldende regelgeving is
gebaseerd op het Besluit Energie Prestatie 
Gebouwen (BEG) uit 2006.

Noodzaak & verplichting
Per 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht  om de 
energieprestatie van gebouwen vast te leggen. 
Dat geldt voor zowel woning- als utiliteitsbouw 
met een bruto vloeroppervlakte groter dan 50 M2 
en ouder dan 10 jaar. Bij bouw, verkoop of huur 
dient de eigenaar een EPA Certificaat te verstrek-
ken, dat maximaal 10 jaar oud is.

In gebouwen van gemeentelijke en overheids-
instellingen met een bruto vloeroppervlakte van 
meer dan 1000 m2, die een publieke functie 
vervullen, is het vanaf 1 januari 2009 verplicht
dit EPA Certificaat bij de ingang te tonen.
Uitzondering hierop zijn gemeentelijke scholen 
en monumentale panden.

Wie stelt de Energie Prestatie  
van een gebouw vast?
Alleen gecertificeerde EPA bedrijven mogen de 
Energie Prestatie van een gebouw vaststellen.  
De methodiek voor het onderzoek is afgestemd 
op de BRL 9500-00.

Daarnaast geldt de BRL 9500-01 voor certificering 
Woningen (EPA-W), 9500-02 Energie Prestatie 
maatwerkadvisering voor Woningen, 9500-03 
voor certificatie EPA-U labelen van het gebouw  
en BRL 9500-04 Energie Prestatie maatwerk- 
advisering voor utiliteitsgebouwen.

Synorga EPA-LABEL is een standaard 
onderzoek om te komen tot het energie 
prestatie certificaat van een bedrijfsgebouw 
of woning (energielabel).

EPA-label

Synorga EPA-MAATWERK is een uitgebreider 
onderzoek, waarbij in een  rapport de energie-
huishouding en besparingsmogelijkheden 
worden vastgelegd.

EPA-maatwerk

Energiezorg, waarom?
In de gebruiks- en milieuvergunning worden 
eisen gesteld aan het besparen op de energie-
kosten en het energiebesparingsonderzoek.

Synorga’s Energiezorgsysteem is erop gericht uw 
huidige energiehuishouding -gas en elektriciteit- 
te optimaliseren door een energiekostenbespa-
ring te realiseren en  de kosten structureel laag 
te houden. Dit One Stop Shopping concept van 
advies, realisatie en beheer gedurende het gehele 
traject neemt  u alle energiezorg uit handen.

Energiefoto
Een door Synorga te maken Energiefoto leidt snel 
tot het antwoord op de vraag of u goed, matig 
of slecht presteert als het gaat om de energie-
kosten ten opzichte van vergelijkbare bedrijven 
in Nederland. Dit benchmarkonderzoek geeft u 
inzicht in uw energiehuishouding, maar geeft 
ook aan waar u direct kunt besparen.

Energieplan 
Synorga’s Energieplan voldoet aan de eisen die 
de overheid aan een energiebesparingonderzoek 
stelt. D.m.v. een uitgebreid rapport met een ge-
richt, op uw situatie toegespitst advies kan vaak 
een aanzienlijke besparing op de energiekosten 
worden gerealiseerd. Een bijkomend voordeel is 
dat u met deze rapportage volledig voldoet aan 
de wettelijke eisen.

Energiebeheer & Energiemonitoring
Bij de implementatie van de energiebesparings-
adviezen met slimme technieken is beheer van 
de energiestromen door energiemonitoring 
de meest recente toepassing. Die leidt naar het 
structureel verlagen van de energiekosten en 
vooral het behouden hiervan.
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Synorga is aangesloten bij Installenergy, een samenwerkingsverband 
van toonaangevende Nederlandse installiebedrijven.

Mogelijkheden


