Opdrachtbevestiging/machtiging Informatieplicht energiebesparende
maatregelen
Hierbij verleent ondergetekende opdracht om via het eLoket van RVO de rapportage van de
Informatieplicht energiebesparende maatregelen namens de opdrachtgever uit te voeren (als
intermediair). Deze werkzaamheden zullen starten met een locatie bezoek, inclusief beoordeling
c.q. verificatie via een (gedeeltelijke) rondgang, waarbij zoveel mogelijk op locatie de erkende
maatregelenlijst energiebesparing via het eLoket van RVO.nl zal worden ingevuld.
Indien (nog) niet alle gegevens hiertoe bekend zijn, zal met u nader worden afgesproken hoe en
wanneer deze gegevens zullen worden aangeleverd alvorens de rapportage definitief zal
worden ingediend. De ingediende RVO rapportage zal vervolgens aan u worden toegestuurd.
Voor deze opdracht hanteert BMD Advies de volgende vaste prijzen:


Bedrijven met eenvoudige procesvoering/installaties (geen EED energieauditplicht), waarvoor één van de 19 erkende maatregelenlijsten van toepassing is:
600 euro;



Bedrijven met uitgebreide procesvoering/installaties, waarvoor één of twee van de
erkende maatregelenlijsten van toepassing zijn of een EED energie-audit heeft
plaatsgevonden: 1.000 euro.

Gelieve hierboven aankruisen onder welke categorie uw bedrijf valt. Indien uw bedrijf niet onder
één van beide categorieën valt, neemt u dan svp contact met ons op voor een maatwerkofferte.
Gelieve deze opdrachtbevestiging/machtiging ingevuld en ondertekend aan ons terug te sturen.

Paraaf opdrachtgever:

Hierbij verklaart:
________________________ gevestigd aan _________ te ___________ , ingeschreven in
het handelsregister onder KvK-nummer, ____________ te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer / mevrouw ________________ ;
Dat met ondertekening van dit document opdracht wordt verleend en machtiging wordt
gegeven om:


te rapporteren in eLoket als bedoeld in het kader van artikel 2.15, tweede lid, van het
Activiteitenbesluit milieubeheer; en



alle daarmee samenhangende werkzaamheden te verrichten.

Communicatie omtrent het bovenstaande verloopt via de gemachtigde.
Aan BMD Advies Zuid-Nederland B.V., statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan Dr.
Anton Philipsweg 23 te Tilburg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
partner/adviseur, de heer Henk. Krols, machtiging te hierna te noemen: "BMD Advies ZuidNederland".
Contactgegevens Opdrachtgever/machtiginggever
Naam
Telefoonnummer
E-mail adres
Gemachtigde
BMD Advies Zuid-Nederland B.V., statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het
handelsregister onder KvK-nummer 20095259, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar partner/adviseur, de heer Henk. Krols.

Aldus opgemaakt en ondertekend:
Datum:
Plaats:
Tekenbevoegde:
Handtekening:

Paraaf opdrachtgever:

