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Warmtekrachtkoppeling
Grip op energie met eigen 
warmte en elektriciteit 



Hoe WKK uw bedrijf kan helpen 
 
Door de stijgende wereldwijde vraag naar energie en de druk 
op het openbare net, kiezen steeds meer bedrijven voor eigen 
energieopwekking zoals warmtekrachtkoppeling. WKK is een 
efficiënte technologie. U profiteert zo van lagere energiekosten 
en bent minder afhankelijk van het openbare net.

Met een WKK-unit wekt u zelf elektriciteit op - en wint u warmte 
terug uit dit proces. Zo krijgt u een flexibele en kosteneffectieve 
energiebron voor uw bedrijf. WKK is een gevestigde en bewezen 
technologie, geschikt voor elke organisatie die zowel stroom als 
warmte nodig heeft.

Of u nu een nieuw gebouw ontwerpt, een installatie vervangt 
of reviseert, of uw energie-efficiëntie wilt verbeteren; WKK zorgt 
voor kostenbesparingen, minder gebruik van het openbare net 
en een gegarandeerde energiezekerheid.

Grip op energie met eigen 
warmte en elektriciteit

Als bedrijf ligt uw focus op het tevreden stellen van klanten, met uitstekende 
producten en diensten. Om succesvol te zijn, moet dit allemaal wél efficiënt 
gebeuren. Met veilige, flexibele en betaalbare energie wordt deze uitdaging 
minder groot.
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De kracht van WKK

Betere prestaties
De inzet van WKK verlaagt de energielasten 
en verbetert de operationele efficiëntie.

WKK kan de energielasten tot 
40% verlagen.

WKK-units verdienen zich 
meestal binnen 3-5 jaar terug. 

WKK-units variëren in grootte  
tot 2.5MWe, met meerdere units  
voor meer capaciteit.

40%

3-5 
jaar

2.5MWe

Meer veerkracht 
Met WKK bent u minder afhankelijk van het net. 
Minimaliseer het risico op verstoring van de bedrijfsvoering 
en krijg grip op energie.

Meer duurzaamheid
Als efficiënte bron van warmte en elektriciteit leveren WKK-units 
op uw locatie flexibele energie voor de lange termijn. Zo dragen 
ze bij aan duurzame groei.
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Uw route naar WKK
Bij Centrica Business Solutions bieden we 
een end-to-end WKK-traject. Vanaf het eerste 
idee komen we stapsgewijs tot uw eigen 
lokale energieopwekking.

Voordelen van WKK

Meer veerkracht voor uw site
Word minder afhankelijk van het 
net en minimaliseer het risico op 
operationele storingen als gevolg van 
energieonderbrekingen door zelf lokaal 
elektriciteit op te wekken.
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Duurzamer
Naast een lager energieverbruik kan WKK 
ook de uitstoot van NOx verminderen en 
helpen bij het voldoen aan BREEAM-eisen 
voor nieuwe gebouwen. Als geaccrediteerde 
BIM-gebruiker (Building Information 
Modelling) kunnen we een WKK-project 
vanaf het begin visualiseren.

Strakkere planning
Met onze 3D-scanfunctie kunnen we 
een digitaal model van uw installatie 
maken met een nauwkeurigheid tot op 
1 mm. Deze nauwkeurigheid stroomlijnt 
het installatieproject. Obstakels worden 
immers vooraf al vermeden. We besparen 
daardoor tijd, verlagen de projectkosten en 
minimaliseren risico’s.
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Lagere energielasten
Eigen elektriciteit, die ruim 30% goedkoper 
is dan die van nationale leveranciers - en 
tegelijkertijd minder andere kosten door de 
warmte te gebruiken die tijdens het proces 
vrijkomt.
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Meer energie-efficiency
WKK-motoren zijn bijna twee keer zo 
efficiënt als traditionele energieopwekking. 
Dat zorgt voor een lager energieverbruik en 
betere operationele efficiëntie.
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Ontdekken en in kaart brengen
Onze experts beginnen met het doorgronden van uw bedrijf en zijn 
doelstellingen, het energieprofiel en alle verdere uitdagingen. Door uw 
installatie en uw wensen in kaart te brengen, kunnen we een actieplan 
aanbieden voor de beste WKK-oplossing.

Ontwerp
Ons ontwerpteam werkt samen met u aan een haalbaarheidsstudie en aan 
de verfijning van de technische en commerciële specificaties.

Bouwen en gebruiken
We bouwen, testen en integreren de WKK-installatie direct in uw bestaande 
energievoorziening. Onze toonaangevende bouw- en projectteams dragen 
overal zorg voor,  zodat de bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt verstoord.

Optimalisatie
Wij houden proactief toezicht op assets en geven tijdig aan waar verbetering 
wat betreft energie mogelijk is. U kunt op steun en advies rekenen terwijl uw 
bedrijf zich verder ontwikkelt.

Kansen identificeren en plannen
Onze experts leveren maatwerk. Ze werken met u samen om de scope en 
prioriteiten in beeld te krijgen en bieden een implementatietraject aan dat 
volledig past bij uw doelstellingen.

Financiën
Wij kunnen directe of externe financiering bieden en uw organisatie 
ondersteunen met de business case voor WKK.

Operation en Maintenance
Ons Operation- en Maintenanceteam blijft proactief toezicht houden zodat 
de veiligheid en de naleving van de voorschriften wordt gewaarborgd. 

Centrica Business Solutions Warmtekrachtkoppeling
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Hoe WKK werkt

WKK zet één soort brandstof om in elektriciteit en 
warmte voor uw bedrijf. Dat gebeurt op de plaats  
van verbruik, in één proces.

Centrica Business Solutions legt de lat steeds hoger wat betreft koolstofarme 
oplossingen. In veel landen kunnen we een pakket met Groen Gas Certificaat 
aanbieden dat de CO2-uitstoot van WKK verbetert. Daardoor dalen uw Scope 
1-emissies, terwijl u toch profiteert van lagere energielasten.

Groen gas en WKK: een koolstofarme optie

Optie WKK en Groen Gas
Groen Gas Certificaten (Garantie van Oorsprong of GVO) 
gelden naast uw bestaande aardgasvoorziening, waardoor 
de CO2 uit uw WKK-installatie wordt gecompenseerd.

WKK- en groene-gasvoorziening
Leveringscontracten voor Groen Gas kunnen worden 
geleverd met Groene Gas Certificaten.

Eén soort brandstof voor 
elektriciteit en warmte 
Een WKK-motor die bijna continu in bedrijf 
is, heeft slechts één soort brandstof nodig 
- meestal gas - om te kunnen functioneren. 
Dat vereenvoudigt de vereisten van de 
infrastructuur op uw locatie.

Gegenereerde warmte 
Er ontstaan warmte, die wordt teruggewonnen 
uit de uitlaat, de omkasting en het water/
oliekoelcircuit van de motor. Die warmte kan 
vervolgens over uw site worden verdeeld.

Elektriciteit op maat
Een motor, gekoppeld aan een 
dynamo, genereert energie die wordt 
omgezet in bruikbare elektriciteit voor 
direct lokaal gebruik.
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U kunt onze WKK combineren met Groen 
Gas Certificaat, al dan niet inclusief uw 
gaslevering:

We kunnen samen met u op zoek gaan naar een optie die past bij uw CO2-doelstellingen en -budget:

Koolstofneutraal

Compensatie van de koolstofuitstoot van al uw WKK-gasinput.

Koolstofdoelstelling

Nul koolstof* 

Is dat goed voor u?
We kunnen direct of via partners flexibele opties bieden 
die passen bij uw CO2-doelstellingen en -budget. Ook 
kunnen we een dienst bieden die aansluit bij andere 
koolstofcompensaties. Het kan apart van uw huidige 
gasvoorziening lopen, of als geïntegreerd gasleverings- en 
GGC-pakket.

Is dat een voordeel voor u?
Groene-gas leveringscontracten kunnen worden 
geleverd inclusief certificaten. De certificaten worden 
gedurende de hele looptijd van het contract gekocht 
en de kosten worden op jaarbasis met elkaar in 
rekening gebracht. Door de gaslevering voor een 
partner van ons én WKK te combineren, krijgen we op 
een eenvoudige manier meer duurzaamheid.

*GGC’s zijn nul koolstof in de Scope 1 koolstofrapportage. Ze hebben wel levenscyclus emissies die moeten worden opgenomen in Scope 3 (125gCO2/kWh).

Zodat u kunt profiteren van WKK-kostenbesparingen zonder uw CO2-voetafdruk te vergroten.

Pas het volume van het Groen Gas Certificaat aan aan uw interne koolstofdoelstellingen.
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Financiering die past bij uw bedrijf 

Discount Energy Purchase (DEP)

Capital Purchase

Energy Services Agreement (ESA)

Optional Ownership Agreement (OOA)

DEP is een volledig gedekte, flexibele vorm van 
financiering – die alle voordelen van een WKK-
installatie mogelijk maakt, zonder kapitaalinvestering. 
Wij financieren, leveren, installeren, bedienen en 
onderhouden de apparatuur zelf. U betaalt een vast 
tarief (met indexering) voor de opgewekte elektriciteit 
tijdens de levensduur van de installatie. De opgewekte 
warmte krijgt u dus gratis.

Met Capital Purchase betaalt u de WKK-installatie zelf. 
Alle voordelen zijn dus direct en volledig voor u. De 
terugverdientijd is meestal 2-3 jaar, en de besparingen 
die u realiseert kunt u elders in het bedrijf investeren. 

Met deze optie bepaalt u zelf hoe u financiert. Capital 
Purchase betekent 100% besparingen.

Een ESR is een ‘pay for performance’-principe. Met 
deze optie kunt u een energie-efficiëntieproject 
uitvoeren zonder kapitaalinvestering. U krijgt 
gegarandeerde prestaties in ruil voor een vaste 
betaling, gespreid over de looptijd van het contract.

Onze OOA-optie levert direct een energiebesparing op, 
met de mogelijkheid om OPEX-uitgaven te verplaatsen 
naar CAPEX. De energiesystemen worden geleverd 
via onze DEP-financieringsstructuur, maar u heeft de 
flexibiliteit om meer in het project te investeren. Hoe 
meer geld u investeert, hoe lager het vaste DEP (p/
kWh) tarief. Na het eerste jaar kunt u uw investering 
opnieuw beoordelen en eventueel verhogen, zodat u 
de OPEX-uitgaven verder kunt verlagen.

We zorgen ervoor dat uw nieuwe systeem wordt geïnstalleerd 
volgens de strengste veiligheidsnormen en wordt gebouwd 
voor optimale ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen.

Gebruik van uw installatie

Onze projectmanagers werken samen met u een installatieplan 
uit, zodat we de bedrijfsvoering niet verstoren. 

Ons team werkt veilig en efficiënt. We volgen een site QA- en 
commissioning proces en checken of alles vakkundig verloopt. 

Onze high quality technologie, ons ervaren projectmanagement 
en onze professionele engineering en ontwerp leveren u met de 
WKK-installatie jarenlang een maximale energiebesparing op.

De zekerheden en garanties van Centrica Business Solutions 
zorgen voor een zorgeloze investering.

Planning en ontwerp van uw WKK-installatie

Evaluatie van uw energierekening

Het eerste deel van ons WKK-evaluatieproces Het eerste deel van ons WKK-evaluatieproces 
is uw energieverbruik en uitgaven analyseren is uw energieverbruik en uitgaven analyseren 
aan de hand van elektriciteitsrekeningen in het aan de hand van elektriciteitsrekeningen in het 
verleden.verleden.

Deze informatie gebruiken we om een WKK-systeem te Deze informatie gebruiken we om een WKK-systeem te 
ontwerpen dat elektriciteitsbesparingen oplevert. Een bepaald ontwerpen dat elektriciteitsbesparingen oplevert. Een bepaald 
percentage van uw elektriciteitsverbruik van het openbare net, percentage van uw elektriciteitsverbruik van het openbare net, 
vervangen we door eigen stroom.vervangen we door eigen stroom.

Dit percentage varieert van locatie tot locatie en is afhankelijk Dit percentage varieert van locatie tot locatie en is afhankelijk 
van verschillende factoren:van verschillende factoren:

• • De grootte van het systeemDe grootte van het systeem

• • Hoeveel zonlicht er is op uw siteHoeveel zonlicht er is op uw site

• • Uw energieverbruikUw energieverbruik

Deze analyse van uw energieverbruik en -uitgaven stelt ons Deze analyse van uw energieverbruik en -uitgaven stelt ons 
niet alleen in staat om een WKK-installatie te ontwerpen die niet alleen in staat om een WKK-installatie te ontwerpen die 
specifiek is afgestemd op de behoeften op uw locatie, maar specifiek is afgestemd op de behoeften op uw locatie, maar 
ook geeft ook aan of er nog verdere maatregelen voor energie-ook geeft ook aan of er nog verdere maatregelen voor energie-
efficiëntie mogelijk zijn.efficiëntie mogelijk zijn.

Een optimale WKK-oplossing 

Na de analyse van uw locatie, de Na de analyse van uw locatie, de 
energierekening en het verbruik, energierekening en het verbruik, 
ontwerpen onze WKK-ontwerpers een ontwerpen onze WKK-ontwerpers een 
systeem op maat.systeem op maat.

U krijgt een voorstel voor het ontwerp waarin de geschatte U krijgt een voorstel voor het ontwerp waarin de geschatte 
productie, de grootte en onderdelen waaruit het systeem productie, de grootte en onderdelen waaruit het systeem 
bestaat, zijn weergegeven. bestaat, zijn weergegeven. 

Ons team bepaalt de mogelijkheden voor WKK op uw locatie, Ons team bepaalt de mogelijkheden voor WKK op uw locatie, 
selecteert de optimale grootte van de WKK-installatie en geeft selecteert de optimale grootte van de WKK-installatie en geeft 
u een nauwkeurige schatting van de productie. U bent verzekerd u een nauwkeurige schatting van de productie. U bent verzekerd 
van een maximaal rendement op uw investering en kunt uw van een maximaal rendement op uw investering en kunt uw 
energieverbruik nauwkeurig voorspellen. energieverbruik nauwkeurig voorspellen. 

Uw systeemontwerp:Uw systeemontwerp:

1. 1. Maximaliseert de beschikbare ruimte voor WKK.Maximaliseert de beschikbare ruimte voor WKK.

2. 2. Maximaliseert de energieproductie op basis van de Maximaliseert de energieproductie op basis van de 
beschikbare optiesbeschikbare opties

3. 3. Maakt gebruik van de beste kwaliteit Tier 1 componenten Maakt gebruik van de beste kwaliteit Tier 1 componenten 
met een gegarandeerde topprestatie.met een gegarandeerde topprestatie.

Om de beste oplossing voor u te vinden gaan we:Om de beste oplossing voor u te vinden gaan we:

• • Uw doelstellingen en eisen besprekenUw doelstellingen en eisen bespreken

• • Uw site en elektriciteitsverbruik beoordelenUw site en elektriciteitsverbruik beoordelen

• • Een prijs- en voordelenanalyse uitvoerenEen prijs- en voordelenanalyse uitvoeren

• • Een beknopt voorstel doenEen beknopt voorstel doen

Na een bezoek aan uw site maken we een gedetailleerd constructie- en elektrisch ontwerp, Na een bezoek aan uw site maken we een gedetailleerd constructie- en elektrisch ontwerp, 
aangepast aan uw situatie en de energiebehoefte. We laten u een schematisch systeemontwerp aangepast aan uw situatie en de energiebehoefte. We laten u een schematisch systeemontwerp 
zien en schatten in hoeveel energie u kunt opwekken. Hoeveel geld u kunt besparen, hangt af zien en schatten in hoeveel energie u kunt opwekken. Hoeveel geld u kunt besparen, hangt af 
van de lokale situatie.van de lokale situatie.
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Om u de nodige flexibiliteit te kunnen aanbieden, zijn er 
verschillende financieringsmogelijkheden voor een WKK-installatie:
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Ons end-to-end traject garandeert u een optimaal 
functionerende WKK-installatie. Het begint met de evaluatie 
van uw doelstellingen, waardoor we zeker weten dat WKK een 
geschikte lokale energieoplossing is voor uw bedrijf. Daarna 
volgen de ontwikkeling en het concrete constructievoorstel.

Gaandeweg maximaliseren we de kostenefficiëntie van het 
voorgestelde WKK-systeem. We ontwerpen een installatie op 
maat die storingen minimaliseert en naadloos aansluit op uw 
bestaande of geplande infrastructuur. Tijdens bedrijf adviseren 
we over aanbevolen en geplande upgrades.

Centrica Business Solutions maakt 
elke WKK-installatie op maat voor de 
klant - waardoor het rendement van uw 
investering optimaal is. 

We hebben meer dan 30 jaar ervaring 
in het ontwerpen en engineeren van 
WKK-installaties op maat, die de 
energieproductie maximaliseren en 
besparingen opleveren.

Ons gespecialiseerde Operation- en Maintenanceteam 
zorgt ervoor dat uw WKK-installatie altijd onder optimale 
omstandigheden functioneert.

Ons interne Operationteam houdt voortdurend toezicht 
en pakt problemen snel op, zodat we onze prestatie- en 
beschikbaarheidsgaranties altijd nakomen.

We kunnen op afstand storingen oplossen en units 
opstarten. Ook kunnen we snel onze gespecialiseerde 
buitendienstmedewerkers sturen die direct het nodige 
onderhoud uitvoeren. Reserveonderdelen zijn altijd 
op voorraad, klaar voor levering de volgende dag. Zo 
beperken we de uitvaltijd tot een minimum.

Zodra uw WKK-systeem geïnstalleerd en operationeel 
is, krijgt u alle gegevens in beeld. Via ons PowerRadar 
softwareplatform voor energiebeheer krijgt u volledig 
inzicht in de energieopwekking, -besparingen en 
-prestaties.

End-to-end traject

Zorgeloze investering

Toekomstige prestatie

Full-service 
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Waarom kiezen voor Centrica Business Solutions?

Centrica Business Solutions helpt u om energie, 
als een potentieel bedrijfsrisico, te veranderen in 
een duurzaam concurrentievoordeel.

Wij zijn de enige WKK-fabrikant in het Verenigd 
Koninkrijk die wereldwijd ervaring heeft met het 
leveren van WKK-systemen.

Wanneer u voor Centrica Business Solutions 
kiest, kunt u vertrouwen op:

Wanneer u met Centrica Business Solutions 
samenwerkt, vertrouwt u op:

•  Onze capaciteiten als toonaangevende WKK-fabrikant, met 
een groot Operation-  en Maintenanceteam (O&M) in het 
Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

• Ruim 30 jaar ervaring in de sector, met meer dan 3.000 
geproduceerde units en meer dan 700MW wereldwijd in bedrijf.

•  De grootste aanbieder van kleinschalige WKK-units 
in het Verenigd Koninkrijk

•  Onze geavanceerde operating en monitoring systemen, 
die meer dan 200 datapunten controleren

We maken deel uit van Centrica plc, een 200 jaar oude 
FTSE-onderneming met 28 miljoen klanten, voornamelijk 
in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord-Amerika.

PowerRadar is ons toonaangevende software 
platform voor energiemanagement. Het is de 
kern van uw energiestrategie.

PowerRadar biedt u alle noodzakelijke informatie om het hele 
energiesysteem te kunnen begrijpen en analyseren. Met een 
enkele blik ziet u hoe de prestaties verlopen.

Prestaties in beeld met 
PowerRadar

#1

Meer dan 30 jaar ervaring als 
wereldwijde pionier op het gebied 

van moderne WKK-technologie

UK’s enige WKK-installatie met 
volledige ontwerp-, bouw- en 

testmogelijkheden

>700MW

Meer dan 700MW aan WKK over 
de hele wereld die we blijven 
exploiteren en onderhouden

30+   
years
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Het is een echt familiebedrijf waar Jelle De Ryck langzaamaan 
het roer overneemt van zijn ouders Eric en Els. De tuinder in de 
Belgische plaats Melsele is volledig gespecialiseerd in tomaten 
‘met smaak’. Van de drie hectare is de ene helft voor belichte 
teelt en de andere helft voor onbelichte teelt. Warmte en licht, 
daar draait het om.Het is niet officieel een biologische kwekerij, 
maar waar mogelijk kiest Jelle De Ryck voor een duurzame 
oplossing. Dat betekent biologische gewasbescherming tegen 
bacteriën, schimmels en plaaginsecten met nuttige insecten, 
waar nodig aangevuld met het spuiten van biologische 
bestrijdingsmiddelen en het aanbrengen van vanglinten. Ook in 
energiemanagement koos de jonge ondernemer een duurzame 
route. Met een professionele bachelor in Energiemanagement 
op zak besloot hij de oude ENERG WKK-installatie te vervangen 
voor opnieuw een ENERG WKK, nu met een iets groter elektrisch 
vermogen.

Energie- en emissiebesparing
In de Belgische glastuinbouw zorgt warmte-krachtkoppeling 
voor een grote energie- en emissiebesparing. In 2016 al meer 
dan 300.000 ton CO2, aldus het Vlaams infocentrum land- en 
tuinbouw. Dat de bestaande wkk-installatie een opvolger zou 
krijgen, was daarom geen vraag voor De Ryck. Wél informeerde 
hij bij collega-tuinders naar hun ervaring met de verschillende 
leveranciers en sprak met vertegenwoordigers. De bewezen 
kwaliteit en goede relatie met Centrica die ook de vorige 
installatie had geleverd, maakte de keuze makkelijk. “Uiteindelijk 
zijn alleen de omkasting, schoorsteen en olietank blijven staan”, 
aldus De Ryck. “De motor, rookgasreiniger, rookgaskoeler en 
rookgascondensor zijn volledig vernieuwd om aan te sluiten bij 
het grotere vermogen van 1.560 kWe naar 1.725 kWe. Door die 
opschaling hoef ik minder energie in te kopen bij het netbedrijf.”

Opnieuw een ENERG WKK voor  
delekkerste tros- en cherrytomate

Centrica op bezoek bijTomatenkwekerij Tomerel

TOMATENKWEKERIJ TOMEREL Cogénération

Logische stap
Voor een optimale opstelling heeft Centrica de ruimte opnieuw 
ingedeeld. Dat was vanwege de grote omvang van de nieuwe 
installatie nog wel even puzzelen, “Maar we kunnen nog steeds 
overal goed bij”, ervaart De Ryck. De investering in de nieuwe wkk 
is een logische stap in de voortdurende weg van vernieuwing en 
groei die de tuinder volgt. Zo is afgelopen winter het onbelichte 
bedrijf geheel opnieuw opgebouwd. Belangrijkste verbetering is dat 
de tomatenplanten niet langer op de grond groeien, maar in een 
goot die op ergonomische werkhoogte hangt. Daarmee wordt ook 
nog eens een hoger rendement in verwerkingssnelheid behaald. 
Daarnaast wordt rondgekeken naar een mooi vierkant perceel 
bouwgrond om een tweede tomatenbedrijf van zo’n tien hectare op 
te zetten. Een hele uitdaging in de drukke Antwerpse regio, maar de 
twintiger is er ontspannen onder: “Ik heb nog tientallen jaren voor 
me liggen.”

Over Van der Valk Houten 
Van der Valk groeit nadrukkelijk naar een premium 
hotelketen. Daarbij hoort een zorgvuldige keuze van partners. 
Linthorstinstallatietechniek is al jaren huisleverancier bij het 
familiebedrijfen ontwikkelde een baanbrekend concept voor 
klimaat- en energiesystemen. De wkk’s van Centrica Business 
Solutions (toen nog ENER-G Nedalo) vervullen daarin een 
spilfunctie.

Het viersterren hotel biedt alle denkbare luxe voor de zakenreiziger 
en toerist. Hotelmanager Coen Poelmans is trots op het hotel 
waarvan de zestig meter hoge toren al van heinde en ver 
de aandacht trekt. Naast de opvallende architectuur zijn er 
ook intern veel nieuwe ideeën verwerkt die de kwalitatieve 
uitstraling ondersteunen. “Alle 163 unieke hotelkamers en 
suites zijn voorzien van een flatscreen, airconditioning, moderne 
verwarmingsinstallatie, koelkast, internetverbinding en 
badkamer met whirlpool. Kortom, het comfort dat onze gasten 
ook thuis hebben – en liefst nog meer dat vraagt om goed 
energiebeleid, zeker omdat we ook nog eens voorop willen lopen 
in duurzaamheid”, aldus Poelmans. “Natuurlijk is een hotel niet te 
vergelijken met een kantoor of gewoon recreatiebedrijf. Want bij 
ons gaat alles dag en nacht door. Dat stelt technisch veel hogere 
eisen aan de installaties. En iedere besparing telt dubbel zo hard.”

Simulatiesoftware«

“Met simulatiesoftware analyseren wij de energiebehoefte van 
een klant; daaruit volgt de aantrekkelijkheid van een wkk”, vertelt 
Gijs Linthorst van technisch installatiebureau Linthorst. Dit bedrijf 
heeft zich in zijn lange bestaan gespecialiseerd in energie-
intensieve utiliteitsbouw, met nadruk op duurzame technieken. 
Zo ontwikkelde hij een speciaal concept voor de hotelmarkt op 

Van der Valk Houten verdient wkk binnen drie jaar terug

Hotel-wkk bespaart C02
van 1 miljoen autokilometers

VAN DER VALK  Cogénération

basis van warmte- en koudeopslag in de bodem, geavanceerde 
regeltechniek waardoor het inchecksysteem direct zorgt voor 
een goed geventileerde verwarmde of gekoelde kamer voor de 
gast, warmte-krachtkoppeling en noodstroom, en hergebruik van 
vrijkomende warmte. Linthorst: “Het computermodel gaf  voor een 
wkk in deze toepassing een terugverdienperiode van minder dan 
drie jaar aan. Dat is buitengewoon gunstig, zeker als je meeweegt 
dat zo’n installatie gemakkelijk tien tot vijftien jaar en zelfs nog wel 
langer meegaat.”

Grote besparingen
De warmte-krachtinstallatie wordt vooral gebruikt voor de 
basisbelastingen in warmte en elektriciteit. Bovendien is het een 
ideaal back-upsysteem: zelfs als de netstroom wegvalt, blijven 
dankzij de wkk de serverruimte, kassasystemen, verlichting en 
andere vitale onderdelen volledig operationeel.Poelmans legt 
de lat bewust hoog. “Als hotelier wil ik zekerheid over mijn 
bedrijfsprocessen. Verder levert deze installatieoplossing ons 
groot financieel voordeel op dat zich direct doorvertaalt in het 
bedrijfsresultaat. Bovendien bespaart de gekozen oplossing 
heel veel op de CO2-uitstoot, vergelijkbaar met zo’n miljoen 
autokilometers of veertig huishoudens. En daarop mogen we ook 
best trots zijn.”

Daarom Centrica Business Solutions
Centrica Business Solutions is de oudste leverancier van warmte-
krachinstallaties in Nederland. Het bedrijf beschikt over de grootste 
vloot warmte-krachtinstallaties van Europa en is geautoriseerd 
service-dealer van MTU, Mercedes en Perkins. Ook met de ENERG 
90 voor Van der Valk Houten bewijst Centrica Business Solutions als 
echte efficiencyspecialist: wie intelligente keuzes maakt in energie 
ziet zijn rendement nog sterker groeien dan zijn omzet. 

Centrica Business Solutions Nederland is binnen de 
wereldwijde Centrica-groep dé expert op het gebied van 
warmte-krachtkoppeling. Deze technologie wordt vaak 
ingezet in combinatie met Panoramic Power draadloze 
sensoren die energieverbruik tot op apparaatniveau 
monitoren en analyseren, en demand side response dat 
interessant financieel voordeel oplevert door flexibel te 
reageren op vraag en aanbod op het net.
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End-to-End trajecten
Onze gedistribueerde energieproducten en 
-diensten geven uw bedrijf meer kracht, op het 
gebied van energieprestaties, flexibiliteit en 
duurzaamheid. 

Centrica Business Solutions Warmtekrachtkoppeling

Vul uw energietraject aan met 
deze systemen
Energy Insight Solutions
Operationele efficiëntie en kostenreductie zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Inzicht in 
energieverbruik en proactief met energie omgaan zijn daarom essentieel. Hoe meer u weet 
over wat u doet met energie, hoe beter u die energie kunt beheren.

Ons Energy Insight systeem geeft een ongeëvenaard inzicht op het gebied van energie - van 
de volledige site tot op apparaatniveau. Verbeter de bedrijfsprestaties en de energiestrategie 
door bruikbare, realtime energie-informatie van apparaten en geïntegreerde energiemeters. 
Beheer het verbruik op effectieve en holistische wijze, verminder energieverspilling, verbeter 
de operationele efficiëntie, verlaag de energiekosten, voorkom kostbare stilstand en creëer 
een uitgebreide energiestrategie.
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Als onderdeel van Centrica plc kunnen we 
gebruikmaken van de mogelijkheden van de 
Centrica Group.

ROI voor een wereldwijde 
leider op het gebied van de 
ontwikkeling en productie 
van UV-inkjetinkt, die zijn 

jaarlijkse energiekosten met 
£17.000 heeft verlaagd.

Minder energieverbruik 
bij een organisatie voor 

satellietcommunicatie met 
een site van 164 acre

Jaarlijkse besparing van een 
wereldwijde leverancier 

van bouwmaterialen door 
een beter inzicht in hun 

energiegebruik

Energie-optimalisatie
Nu we centrale opwekking steeds meer loslaten en overgaan op decentrale hernieuwbare 
energie, kan het openbare net niet meer rekenen op een klein aantal centrales om het 
licht aan te laten. Commerciële en industriële energieverbruikers hebben te maken met 
stijgende elektriciteitskosten en een groter risico op energietekorten. Nu hernieuwbare en 
intermitterende energiebronnen steeds meer deel gaan uitmaken van onze toekomstige 
energievoorziening, hebben de netbeheerders nieuwe flexibele bronnen nodig om op deze 
uitdagingen te kunnen reageren en het licht aan te kunnen houden.

Onze systemen voor energie-optimalisering kunnen u helpen uw energiestrategie te 
optimaliseren met ons scala aan oplossingen die inkomsten genereren, kosten verlagen en 
de weg vrijmaken voor het flexibele energiesysteem van de toekomst.

Van flexibele assets in 
beheer, in Groot-Brittannië, 
Europa en Noord-Amerika

Flexibiliteit beschikbaar 
voor het netwerk van onze 
industriële en commerciële 

klanten

Flexibele energiecapaciteit 
voor netbeheerders, op elk 

moment

5 GW 2,3 GW >1 GW

3
weken 10% 230.000 €

Aansluiting 
en meting

Power 
Generation

Netvoorziening 
en hernieuwbare energie

Energie
inzicht

Energie-e�ciency

PowerRadar

Financiering

Solar

Commerciële
ledverlichting

Bediening 
en onderhoud (wkk)

Elektrische
oplossingen

Warmte-krachtkoppeling wkk

Demand Side
Response (DSR)

Energieopslag

Aansluiting
elektrisch
voertuig

Toegang tot de 
groothandelsmarkt en 
Route-to-Market-diensten

Warmtepomp
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Over Centrica Business Solutions
Als partners bouwen we samen aan een energietraject Als partners bouwen we samen aan een energietraject 
voor meer duurzaamheid in uw bedrijf. voor meer duurzaamheid in uw bedrijf. 

Het is onze taak jouw business te begrijpen en te identificeren hoe onze Het is onze taak jouw business te begrijpen en te identificeren hoe onze 
oplossingen u kunnen helpen uw doelstellingen te bereiken.oplossingen u kunnen helpen uw doelstellingen te bereiken.

Onze unieke aanpak bundelt de expertise van onze mensen en de kracht Onze unieke aanpak bundelt de expertise van onze mensen en de kracht 
van gedistribueerde energie. Hiermee helpen we organisaties over de hele van gedistribueerde energie. Hiermee helpen we organisaties over de hele 
wereld het evenwicht tussen economisch succes en verantwoordelijkheid wereld het evenwicht tussen economisch succes en verantwoordelijkheid 
voor het milieu te vinden.voor het milieu te vinden.

Onze energiedeskundigen identificeren samen met u kansen, tekenen Onze energiedeskundigen identificeren samen met u kansen, tekenen 
plannen om ze te realiseren en bieden u volledige serviceondersteuning.plannen om ze te realiseren en bieden u volledige serviceondersteuning.

Samen bouwen we aan uw energietraject van de toekomst.Samen bouwen we aan uw energietraject van de toekomst.

centricabusinesssolutions.nl
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