Joulz zet aan
tot nieuwe energie
—

Wanneer je AAN bent,
zie jij al wat anderen
misschien nog niet
zien. Je hebt informatie
en kennis die je de
voorsprong geven.
Wij helpen jouw bedrijf
bij deze voorsprong.

Heb je een vraag voor ons?
klantenservice@joulz.nl
088 - 203 69 00
Bezoekadres

Energieweg 20, 2627 AZ Delft
Postadres

Postbus 393, 3000 AJ Rotterdam

Joulz zet aan
tot nieuwe energie
—
Nieuwe energie. Dat is hét pad naar de toekomst.

je installatie veilig, beschikbaar en up-to-date houdt.

Zie je het voor je? Jouw bedrijf draait straks op een

En dan daag je je complete bedrijf uit om mee te

Denk eens aan zon, wind, warmte of biomassa.

mooie mix van energiestromen. Die wil jij natuurlijk
zelf opwekken. Zelf organiseren. En zelf consu
meren. Zodat je in alle vrijheid en onafhankelijk

Dan past je infrastructuur weer bij je energieambitie.

doen aan de duurzame ontwikkeling. Besef. Wat een
vrijheid. Je hebt weer regie over je eigen energie.

kunt ondernemen. Je blik gericht op de toekomst.

Nieuw en toch vertrouwd

Onze wortels liggen in de gemeentelijke en provin

spanningspecialist en serviceprovider van energie-

Je regelt het met Joulz als energiepartner.

ciale energie- en netwerkbedrijven. Bedenken,

bouwen, ontwikkelen en beheren van energienetten?
Doen we dus al jaren. Meten van energieconsump-

tie? Dat ook. We doen dit werk al meer dan honderd
jaar. Met veel plezier.

Joulz houdt van efficiënt zaken doen. Wij nemen
tijdelijk de regie over. Bieden je kennis, techniek

en mankracht. Werken alleen met ervaren mensen

met de juiste opleidingen. Optimaliseren je energie
huishouding en begeleiden je organisatie naar een
duurzame bedrijfsvoering. En dan? Dan ben je

helemaal bij. Dan heb je een energiepartner die

Joulz is Joulz. Je kent ons als midden- en hoog
infrastructuren. Als deskundige in het adviseren,

engineeren, bouwen en beheren van energienetten.

Maar ook als meetverantwoordelijke en als energiepartner in het meedenken over energieconsumptie,

besparing en verduurzaming. Onze wortels liggen in
het gemeentelijke energie- en netwerkbedrijf, maar
wij opereren al jaren in het commerciële domein.

Met 7.000 installaties in beheer en meer dan 20.000
energieklanten door het hele land kun je van Joulz
op AAN. Al meer dan 100 jaar.

Energieconsult
—

Natuurlijk. Jij hebt al een duurzame energie-infrastructuur
voor jouw onderneming.
Of je wilt er een.
En dus zoek je een energiepartner die met je mee-

Voor elke infravraag

die je hebt. Wil je nieuwe energiebronnen aanboren?

gewend bent. Wij staan je niet alleen bij met gericht

denkt. Bij wie je elke infravraag kunt neerleggen
Heb je hulp nodig bij de aanleg, uitbreiding of

verzwaring? Wil je weten hoe je het onderhoud of
beheer het best kunt regelen? Joulz bekijkt welke

infrakansen jij kunt benutten. En pakt die met beide
handen aan.

Energieconsult van Joulz gaat dus verder dan je

advies, maar ook met innovatieve kennis en een
netwerk van experts. We spreken de taal van de
netbeheerders, dus ook dat contact pakken we

voor je op. Kortom: wij bieden een totaalservice.
Kun jij mooi achterover leunen. Maar het begint

altijd bij advies. Dus wat is jouw infra-uitdaging?
Een gewijzigd bestemmingsplan? Verandering

van vermogen door aanleg van een zonnepark?

Uitbreiding van je bedrijfspand? Zet ons maar aan
het werk. Wij helpen je graag vooruit.

Huur of koop
—
Een energiepartner. Dat is Joulz
voor jou. Wij ontzorgen je van
a tot z. Alleen maar een transformatorstation neerzetten
en dan weer vertrekken?
Dat zullen wij nooit doen.

Wij gaan voor veiligheid en beschikbaarheid.
Dat betekent dat je ons altijd kunt bellen.

Voor advies over huren of kopen bijvoorbeeld.

Want waarom zou je flink in de buidel tasten voor

een energie-installatie? Misschien kun jij je investeringsruimte wel beter gebruiken en is huren meer
iets voor jou.

Ook voor noodstroom

Huren of kopen. Wat je ook kiest, Joulz blijft aan je

zijde. Wij regelen het onderhoud en beheer voor je.

Zorgen zo nodig voor back-up met een noodstroom

aggregaat. En we blijven ons verantwoordelijk voelen
voor de veiligheid van jouw bedrijf en jouw mensen.
De wet schrijft voor dat je iemand aanwijst die de

installatieverantwoordelijkheid draait. Drie keer raden
wie je daar een plezier mee doet. Juist, Joulz.

Als energiepartner doen wij er alles aan om jouw

installatie in topconditie te houden. Wat wil je nog
meer?

Meetdiensten
—

Kijk. Elke ondernemer
heeft zo zijn eigen dromen.
Ook op energiegebied.
Je weet dat je elektriciteit en gas niet onbeperkt kunt

Meten als basis

verantwoordelijkheid. En informatieplicht bovendien.

ringen, maar ook over je kansen voor de toekomst.

blijven gebruiken. Je hebt een maatschappelijke

Dus heb je een meetpartner nodig die je energie-

systeem niet alleen duurzamer, maar ook slimmer

maakt. Die je data-advies geeft. En die door jarenlange ervaring precies weet wat en hoe je het best
kunt meten.

Joulz denkt met je mee. Over meters en bespa

Welke energiebronnen zie jij zitten? Wind, water,

warmte, zon, biomassa, geothermie: opties genoeg.

Je kunt je infrastructuur daar gewoon op aanpassen.
Moet je natuurlijk wel weten hoe. De meetdiensten

van Joulz bieden je inzicht en overzicht. Goed meten
is de weg naar vrijheid. Naar een onderneming die
haar energieverbruik bewust organiseert.

Energiemanagement
—

Vrijheid. Onafhankelijkheid.
Precies doen waar jij blij
van wordt. Dat is wat jij als
ondernemer wilt bereiken.
Energiemanagement helpt je daarbij: grip krijgen

Een slimme combinatie

energie. Zodat al jouw groene ambities binnen

Wij zijn een meetbedrijf en infrabedrijf ineen.

op je verbruik, de kosten én de organisatie van
handbereik zijn. Dus vertel eens: wat wil jij

realiseren? Wil je besparen zonder te investeren?
Zoek je betrouwbare data voor benchmarks,

analyses en energieprofielen? Of wil je je energie
netwerkoptimaliseren voor een aansluitregister,

verbruiksrapportages, factuurcontrole en beheer
van je facturen?

Wat jouw ambities ook zijn: Joulz is er voor je.
Hebben jarenlange ervaring met zowel administratie
als techniek. En dat is precies waar het bij energie
management om gaat: het slim combineren van

administratieve en technische data, zodat jij met

het juiste inzicht de beste energiebesparende acties

kunt ondernemen. Dus ja. Jouw energiemanagement
is ons wel toevertrouwd. Wij delen onze expertise
graag met je. Klaren elke energieklus voor je.

En dan? Dan kun jij in alle vrijheid ondernemen.

Brutoproductiemeting
—
Je bent goed bezig. Groen
bezig. Je wekt je eigen energie
op, dus je draagt bij aan een
beter milieu en je hebt geen
last van stijgende energie
prijzen. Klaar ben je. Toch?

Wij denken van niet. Met een brutoproductiemeter
haal je nóg meer voordeel uit de duurzame opwek
van energie. Overheidssubsidie bijvoorbeeld.

Of de Energie Investeringsaftrek, waarbij je een

substantieel deel van het investeringsbedrag mag
aftrekken van de belasting. En wat dacht je van
de terugleververgoeding van je netbeheerder?
Heb je met een beetje geluk ook recht op.

Winst uit eigen opwek

Met een brutoproductiemeter haal je dus winst uit je

eigen opwek. Hoe dat werkt? Simpel. Je meter meet

alle vormen van zelfopgewekte energie én registreert
het aantal kilowattuur. Met deze gegevens zoeken

wij voor je uit op welke financiële tegemoetkomingen
je recht hebt. Of we doen het samen, wat je wilt.

Twijfel je nog over een zonneweide, warmtekracht-

koppeling of windmolen? Wij geven je graag gepast

advies. Niet alleen over de aanleg van de infrastructuur, maar ook over de bemetering. Goed meten is
dé weg naar een bloeiende groene onderneming.

Laadoplossingen
voor elektrisch vervoer
—
Ja. Dat kan. Dat is bijna altijd
het antwoord van Joulz. Dus
ook als je denkt aan elektrisch
vervoer.
Wil je een gloednieuw laadplein aanleggen voor

Joulz regelt het

buslijn opzetten dwars door een drukke stad?

Wij regelen de voeding voor het laden. Ontwerpen,

je personeel en bezoekers? Een elektrische

Je wagenpark opladen met zelfopgewekte energie?
Vraag Joulz eens om hulp. Wij denken in kansen.
Denken met je mee over de beste elektrische
laadinfrastructuur. Eén die slim, flexibel,
efficiënt én veilig is.

Complete ontzorging is ons uitgangspunt.

bouwen, onderhouden én beheren je installaties.
Op welke locatie dan ook. Kies je voor slimme

laadpunten op je eigen bedrijventerrein? Doen we.

Heb je wel een businesscase, maar weet je niet hoe
je zelfopgewekte energie kunt sturen naar je laad
palen? Wij helpen je. Geen project is ons te gek.

Wij zijn graag je hoofdaannemer voor laadoplossingen en smart charging. Zodat jij succesvoller
kunt ondernemen. En duurzamer.

Remote monitoring
—
Mooi. Alles loopt op rolletjes.
Een goedlopende zaak, een
duurzaam businessmodel,
een groeiende klantenkring.
Tijd voor nieuwe uitdagingen.

Een volledig energieneutraal bedrijfspand openen?
Winst boeken door energie te besparen? Energie
opwekken via biomassa? Super. Zeker doen.

Maar houd je energievoorziening wel up-to-date.
En check je power quality: de kwaliteit van de

spanning. Anders rijzen je onderhoudskosten binnen
no-time de pan uit.

24/7 zicht op power quality

Het zit zo. Hoe meer je bedrijf groeit, hoe meer

lichten, regelaars en apparaten je aansluit op je

energievoorziening. Logisch. Maar dat maakt de

kans op vreemde storingen ook groter. Met remote
monitoring biedt Joulz uitkomst. Wij monitoren de

power quality 24/7 op afstand. Zien we afwijkingen?
Dan komen we met gepast advies of grijpen

zo nodig direct in. Wat een opluchting. Alles blijft
het doen en je houdt de onderhoudskosten laag.
Wees energieproblemen vóór en tel uit je winst.

Predictive maintenance
—
Onderhoud. Als je dat goed
aanpakt, kun je er een hoop
kosten mee besparen.
Kijk, elke ondernemer wil
een betrouwbaar machinepark.

Logisch, want dat leidt tot minder stilstand, lagere
kosten, grotere productieveiligheid en leverings
zekerheid. Maar wat zien we nu? In de praktijk

plannen bedrijven het onderhoud pas in als iets

stuk is. Of ze vervangen preventief onderdelen om

gebreken te voorkomen. Dat kan. Maar het kan ook
anders. Duurzamer. Slimmer.

Slim, duurzaam en rendabel

Hoe dan? Met predictive maintenance! Dit voor

spellend onderhoud vindt plaats op het moment

dat het nodig is. Niet te vroeg en ook niet te laat.
Predictive maintenance werkt als volgt. Joulz

verzamelt eerst meetdata voor je, zoals tempera-

turen, stromen en power quality. Daarna voorspellen
we met slimme algoritmes wanneer het onderhoud

moet plaatsvinden. Een innovatief systeem dat een
besparing van je kosten oplevert. En continuïteit.

Ook voor deze diensten
klop je aan bij Joulz
—
•

Advies, ontwerp en engineering

•

Regierol: contact met netbeheerder en andere stakeholders coördineren

•

Installatie, constructie en in bedrijf stellen

•

Projectmanagement

•

Serviceprovider van producten van verschillende fabrikanten en leveranciers

•

Meetdiensten

•

Energiemanagement

•

Onderhoud, beheer en installatieverantwoordelijkheid

•

Assetmanagement

•

Joulz altijd AAN dankzij een noodstroomaggregaat

•

Spare part management

•

Geïntegreerde huuraanbieding (service én verhuur)

