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Samen continu verbeteren,
continu verduurzamen

Vraag van Royal Bel
Leerdammer
Kaasmaker Royal Bel Leerdammer in
Schoonrewoerd wil jaarlijks twee procent
energie besparen. Daarbij is het de doelstelling van het bedrijf, dat onderdeel is
van de Franse Bel Group, om de bedrijfsvoering continu te verbeteren. De vraag
hoe Royal Bel Leerdammer deze gecombineerde ambitie van verbetering en
verduurzaming kan realiseren, heeft de
organisatie bij ENGIE Services neergelegd.
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ENGIE Services en de internationale

Royal Bel Leerdammer B.V.:

kaasmaker enkele jaren geleden een
intensieve partnership aan te gaan.

“ENGIE ontzorgt ons
volledig als het gaat om
beheer, onderhoud en
energiemanagement.”

Met als basis een zogenoemd waarborgof ESCo-contract met een looptijd van
vijftien jaar. Op basis hiervan is ENGIE
op de locatie van Royal Bel Leerdammer
in Schoonrewoerd verantwoordelijk voor
het energieverbruik en de energiereductie
van alle utilities. ENGIE zorgt daar voor
het werken en de beschikbaarheid van
alle utilities en locatiegebonden installaties.
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Oplossing ENGIE
Een outsourcingcontract (ESCo) met een looptijd van vijftien jaar
waarin behalve de exploitatie van alle utilities en locatiegebonden
installaties ook de reductie van energie is geïntegreerd. ENGIE is als
‘energy watchdog’ verantwoordelijk voor het energieverbruik en
de energiereductie van alle utilities binnen Royal Bel Leerdammer.
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