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Wie gebruiken de scan? 
Doordat de energie- duurzaamheidscan inzicht geeft in 

de kosten van een investering en de exploitatie wordt 

deze rapportage door diverse beleggers, fondsen en 

gemeenten voor hun vastgoed toegepast.  
 

Sylryk is naast het uitvoeren van de scan ook zeer 

ervaren in projectmanagement. Hierdoor kunnen wij 

zorgen dat de werkzaamheden conform het advies 

worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

Wat is Sylryk Energie- en 
Bouwmanagement? 
Sylryk Energie- en Bouwmanagement B.V. is een 

onafhankelijk management- en adviesbureau. Onze core 

business is duurzaamheid in de breedste zin van het 

woord. Sylryk is EPA-W en U gecertificeerd. We zijn een 

MVO onderneming en werken volgens het LEAN principe. 
 

Door onze relatief lange ervaring met duurzaamheid 

wordt Sylryk vaak uitgenodigd om advies uit te brengen 

over energetische verbetermogelijkheden. 

 

De kosten van energie- en duurzaamheidscan zijn slechts 

enkele dubbeltjes per m². Graag komen we bij u langs om 

de scan toe te lichten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE- DUURZAAMHEIDSCAN 

De energie- duurzaamheidscan geeft snel inzicht in de huidige energielasten en mogelijke energetische 

verbetermaatregelen. Met dit product krijgt u bovendien inzicht in het huidige (energie)label en het 

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).  

De scan is een beproefde methodiek (conform NEN 2767) en geeft u een helder overzicht op basis waarvan u direct 

financiële beslissingen kunt nemen. In één oogopslag zijn huidige energielasten, eventuele meerinvesteringen en 

terugverdientijd in beeld. Doordat de scan een combinatie is van MJOP, EPA (Energie Prestatie Advies) en de  

NEN 2767 conditiemeting krijgt u inzicht in (natuurlijke) vervangingsmomenten van onderdelen van het pand (B/E/W).  

De scan kijkt daarbij niet alleen naar energiebesparing, maar ook naar gebruik van duurzame materialen waarmee de 

exploitatie positief wordt beïnvloed.  
 

Wat kan Sylryk 
Energie- en Bouwmanagement 

voor u betekenen? 

Sylryk Projectmanagement B.V.  

Sylryk Energie- en Bouwmanagement B.V.  

Bezoek- / Postadres T  055 576 68 98  

Prins  120 Willem-Alexanderlaan E info@sylryk.nl 

1731 SZ  Apeldoorn W www.sylryk.nl 

Meer informatie? 


