
De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) en Lutho energieadvies helpen u

daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor

energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen

van uw onderneming. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het

uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer
verduurzamen?

NIEUWE
SUBSIDIEREGELING
MKB (SVM) 

L U T H O  E N E R G I E A D V I E S

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie

ondersteunen om te verduurzamen vanwege

het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. 

De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt

tot en met 30 september 2022.

(*Bron: RVO)



1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin)
huren en;
niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand
mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000
kWh elektriciteit verbruiken.

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's)
en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het
verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van
een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de
ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan
in één aanvraag per bedrijfspand. Beide onderdelen kunt u inkopen bij Lutho
energieadvies. 

U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat
u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft
uitgevoerd.

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80%
van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van €
2.500 per bedrijfspand. 
Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400,- en een
maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen.

Rolf Rouweler van Lutho energieadvies heeft ruim 20 jaar ervaring in
projectbegeleiding vanaf de inventarisatiefase. Hij organiseert ook de
uitvoeringsfase en coördineert het technische beheer. De laatste 6 jaar beheert
hij tevens ruim 250 energiecontracten en begeleidt besparingstrajecten.
Betrouwbaar, capabel en doen wat je zegt is daarin essentieel. Lutho
energieadvies helpt organisaties bij het besparen, zodat de eigenaar en
gebruiker zich vooral met de corebusiness kan bezig houden.

Rolf Rouweler ing.
06 - 239 234 17
info@lutho-energieadvies.nl

w w w . L u t h o - e n e r g i e a d v i e s . n l

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek.


