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Profiteren 
Jan van Hout, directeur van van Hout adviseurs 

en installateurs, is overtuigd van zijn gelijk.  

wie nu investeert in duurzame oplossingen 

gaat profiteren van het rendement die deze 

maatregelen met zich meebrengen. “en vaak  

al veel eerder dan je denkt. wij kunnen voor 

klanten met uitgebalanceerde modellen direct 

inzichtelijk maken wat de slimme oplossing die 

wij voor ze bedacht hebben oplevert. vanuit 

het oogpunt van energie- en kostenbesparing, 

maar ook met betrekking tot de belasting van 

het milieu. Minder energieverbruik betekent 

namelijk niet alleen lagere kosten, maar ook 

minder co2 –uitstoot. in het kader van een 

duurzame samenleving ook een aspect dat een 

ondernemer niet uit het oog mag verliezen.” 

Samen inveSteren
Maar dan even terug naar de wasdroger. Het 

verhaal van van Hout is helder, maar wat als 

het geld er niet is om nu te investeren voor 

later. van Hout: “Dat is natuurlijk een issue, 

maar tegelijkertijd hebben wij ook daar de 

oplossing voor gevonden. wij investeren 

namelijk samen in de oplossing en delen 

vervolgens in het uiteindelijke rendement.  

een risicovolle manier van werken? niet voor 

ons. wij verzekeren de klant dat hij de 

investering die hij doet zich altijd uitbetaald. 

Dan durven wij als ondernemers ons ook aan te 

committeren door middel van een prestatiecon-

tract. en ik kan je verzekeren dat een dergelijke 

constructie voor alle betrokkenen het rende-

ment oplevert dat we voor ogen hebben.”

Onlangs stOnDen we vOOR een keUze. we mOesten een nieUwe wasDROgeR 

aanschaffen. nU was De gROte vRaag: mOesten we gaan vOOR een Relatief 

 lage investeRing en vOOR een DROgeR met een eneRgie-label b. Of was het 

tOch veRstanDigeR Om nU een hOgeRe investeRing te DOen en te gaan vOOR  

een zeeR eneRgiezUinige vaRiant. een vaRiant Die Op teRmijn De investeRing  

zOU RechtvaaRDigen en zelfs gelD Op zOU kUnnen gaan leveRen, OmDat De 

eneRgiekOsten geDURenDe De levensDUUR van De machine aanzienlijk lageR 

zOUDen zijn. 

rijkSmonument 
duurzaam gezicht 

“ik hoop van harte dat je voor de laatste variant 

bent gegaan. want dan ben je namelijk op 

termijn altijd beter uit. als ik mijn opdrachtgevers 

één ding meegeef, in elk advies wat wij  

uitbrengen, is dat duurzaamheid en kostenbespa-

ring altijd hand in hand gaan. Zeker als je praat 

over energiereductie. niet alleen is reductie 

wenselijk in het kader van kostenbesparing en 

oog voor het milieu op korte termijn. Uiteindelijk 

zal het ook noodzakelijk blijken te zijn dat we 

met zijn allen minder gaan  

verbruiken als, naar verwachting medio 2024, 

de bronnen van fossiele brandstoffen in nederland 

op zullen zijn. Dan zullen we als nederland 

energie moeten gaan inkopen en daar hangt een 

prijskaartje aan.”

jan van hout

De Witte Dame
van eindhoven

‘In duurzaam 
investeer je samen’
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energieprestatiecontract. van Hout biedt een 

prestatiegarantie van 10 jaar op de kwaliteit 

van het binnenklimaat en het energieverbruik. 

“wij committeren ons hiermee aan minimaal 

verbruik en optimale besparingen”, aldus Jan 

van Hout. “worden de doelstellingen niet 

behaald, dan compenseren wij de opdrachtgever. 

Dit stelt de exploitant van De witte Dame in 

staat haar huurders optimale klimaatbeheersing 

te bieden, zonder onverwachte kosten.  

we hopen en verwachten dat deze Usp in 

combinatie met het groene imago zal zorgen 

voor extra aantrekkingskracht op toekomstige 

huurders, zodat De witte Dame tot in lengte 

van dagen op een duurzame en verantwoorde 

manier het gezicht van de eindhovense 

binnenstad zal kunnen bepalen.” 
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De Witte Dame
Om zijn verhaal kracht bij te zetten, neemt  

van Hout het prestigeobject De witte Dame. 

van Hout heeft het Historische rijksmonument 

onlangs ingrijpend vernieuwd. in de jaren 

negentig betrof het een optische renovatie,  

nu waren vooral installatietechnische vernieu-

wingen nodig. Zo had Fontys Hogescholen – 

een van de huurders – specifieke wensen met 

betrekking tot de luchtkwaliteit. Daarnaast was 

een gunstiger energielabel gewenst, gelet op 

verduurzaming en beheersing van de energie-

kosten. van Hout: “in dit geval hadden we 

zowel te maken met zowel wensen en eisen 

van de huurders als van de exploitant. Daarom 

hebben we ook eerst een grondige inventarisatie 

gemaakt van de gebruikerswensen nu en in de 

toekomst. vervolgens hebben we gezocht naar 

een technisch, financieel en maatschappelijk 

verantwoorde oplossing. Het nieuwe systeem 

voor klimaatbeheersing voldoet dan ook aan 

alle eisen en wensen van de eigenaar en 

huurders. De luchtkwaliteit is significant 

verbeterd. Het markante gebouw is daarnaast 

dusdanig verduurzaamd, wat zorgt voor een 

ingrijpende reductie van minimaal 20% van  

de cO2-uitstoot. Het energielabel is van D naar 

a gegaan wat een forse energiebesparing 

garandeert. en dat voor een rijksmonument.” 

commitment in vorm prestatiecontract

en dat van Hout ook in dit specifieke geval  

de claim durft te nemen, zegt natuurlijk alles. 

garanties op de energieprestatie en binnen-

klimaat zijn vastgelegd in een transparant 


