
Manesco is een coöperatieve energy services company met het karakter van een revolverend fonds. 
De coöperatie is productonafhankelijk en werkt volgens de Trias Energetica met een integrale aanpak 
voor zowel de gebouwschil als de installatie. Dit resulteert in hogere emissiereducties. Door de 
multidisciplinaire samenwerking in de keten kan tegen lagere kosten meer comfort en energiebesparing 
worden gegarandeerd.

Leden van Manesco zijn fabrikanten, installateurs, service providers en klanten. Het huidige Manesco  
is een samenwerking van Escoplan, Nathan Group, Remeha, DAW (met merken als Caparol en Alsecco), 
TRILUX en Unica. Het aantal leden breidt zich uit.

Energiebesparing tegen lagere kosten
Met een Energy Performance Contract (EPC) 
worden maatregelen genomen waarbij 
energiebesparing wordt gegarandeerd.

Ten opzichte van de huidige kosten (de ‘base 
line’) kan een besparing tot wel 55% worden 
gerealiseerd. Indien de besparing groter is dan  
de investering – gegeven de terugverdientijd  
van 7 tot 15 jaar – leidt dat tot een onmiddellijke  
daling van operationele kosten.

Uw voordelen
•  Eén aanspreekpunt.
•  Integrale aanpak – voor zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten.
•  Comfortverbetering – via optimalisatie van temperatuur, licht, lucht én geluid.
•  Energiebesparing – door toepassing van op elkaar afgestemde maatregelen.
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Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing  
én financiering, tegen lagere exploitatiekosten.
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•  Labelverbetering – maximale verbetering tegen lagere kosten.
•  Duurzame energie – per kWh, warmte & koude per GJ (via biomassa, zonnepanelen, WKO).
•  Onderhoud & vervanging – tegen vooraf overeengekomen kosten.
•  Lagere (exploitatie)kosten – door ketensamenwerking en de Total Cost of Ownership benadering.
•  Financiering – desgewenst en op basis van de situatie.
•  Garantie – op basis van vooraf vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Voor welke doelgroepen heeft Manesco een aantrekkelijk aanbod?
•  Scholen
•  Gemeenten
•  Woningcorporaties
•  Commercieel vastgoed (utiliteit, sportaccommodaties)
•  Zorginstellingen

Wanneer komt een verduurzamingsproject in aanmerking?
In het algemeen een project waarbij de energierekening van het (de) gebouw(en) meer dan 100.000 EUR 
per jaar bedraagt en/of een bruto vloeroppervlak heeft van meer dan 5.000 m2.

Hoe onderscheidt Manesco zich?
Manesco is productonafhankelijk en werkt volgens 
de Trias Energetica met een integrale aanpak voor 
zowel de gebouwschil als de installatie, resulterend in 
hogere emissiereducties.

Manesco werkt met ‘A’ merk fabrikanten en 
installateurs. Indien deze geen (complete) oplossing 
kunnen bieden voor het vraagstuk, dan worden er 
derde partijen bij betrokken.

Door de multidisciplinaire samenwerking in de keten 
kan er tegen lagere kosten meer energiebesparing 
en een beter comfort worden gegarandeerd. 

Manesco heeft een standaard aanpak met een ‘go/
no-go’ na de Business Case en ontwerpfase (Design). 

Business Case
In een Business Case worden door Escoplan meerdere scenario’s doorgerekend op basis van het 
budget en ambitie van de opdrachtgever. Hierin worden tevens duurzaamheids- én comfortaspecten 
(thermisch, licht, geluid, e.d.) meegenomen op basis van gekozen methoden als energielabel, Frisse 
School klasse, BREEAM en GPR gebouw. Deze kunnen van invloed zijn op fiscale mogelijkheden als MIA, 
VAMIL en groene financiering. Er wordt een indicatief financieringsplan gemaakt met subsidie en fiscale 
mogelijkheden. Op basis van de Business Case kunnen beslissers de strategie en renovatie scenario(’s) 
bepalen.

Design
Bij een ‘go’ volgt een Design fase waarin het technische concept, de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) 
en het budget worden vastgesteld. Tevens wordt in deze fase desgewenst financiering gearrangeerd en 
het programma van eisen (PVE) voor het Energy Performance Contract bepaald. Het PVE kan ook als input 
dienen voor een aanbesteding. Door de opdrachtgever kan Manesco worden gevraagd een voorstel uit 
te brengen voor een Energy Performance Contract. De kosten van de Business case en Design kunnen 
worden meegefinancierd in het project.
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Build & Finance
In de Build & Finance fase zal Manesco het project realiseren en indien van toepassing financieren.  
Bij oplevering zal worden geverifieerd of aan de vooraf vastgestelde KPI’s is voldaan.

Maintain & Operate
Na realisatie zal in de Maintain & Operate fase het Energy Performance Contract worden uitgevoerd. 
Periodiek worden de prestaties gemonitord en wordt daarover gerapporteerd. Indien van toepassing 
verzorgt Manesco het preventief en correctief onderhoud en neemt het vervangingsrisico. En levert 
desgewenst duurzame energie per kWh en/of GJ.

Contractvormen
Het aanbod van Manesco is opgebouwd uit vier vormen van Energy Performance Contracten.

I. EPC - basis

Situatie
•  De opdrachtgever wil het gebouw verduurzamen op basis van gegarandeerde prestaties.
• Er is voldoende investeringsbudget én financieringsruimte.

Structuur

Kenmerken
a Het gebouw wordt verduurzaamd aan de hand van prestatieafspraken (KPI’s).
b De opdrachtgever koopt de maatregelen.
c  De behaalde prestatie wordt vastgesteld en opdrachtgever vergoedt deze met een éénmalige fee.
d  Optioneel: monitoring & rapportage van bepaalde KPI’s vinden periodiek plaats tegen een vergoeding.
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II. EPC – ‘full service’

Situatie
•  De opdrachtgever wil het gebouw verduurzamen en comfort verbeteren op basis van gegarandeerde 

prestaties.
•  Er is onvoldoende investeringsbudget en/of financieringsruimte.
•  Het risico van vervanging en instandhouding wil opdrachtgever niet zelf dragen.
•  Opdrachtgever overweegt om de realisatie, onderhoud en beheer uit te besteden.

Structuur

Kenmerken
a  Het gebouw wordt verduurzaamd aan de hand van prestatieafspraken (KPI’s).
b  Er worden zekerheden gevestigd m.b.t. (eigendom van) de installatie en andere maatregelen die 

daarvoor in aanmerking komen.
c  Manesco financiert met ledenkapitaal en vreemd vermogen; indien mogelijk met groenfinanciering.
d  Manesco investeert, is fiscaal eigenaar en geeft eventuele fiscale voordelen merendeels aan 

opdrachtgever.
e  Het risico van vervangingsinvesteringen en instandhouding wordt door Manesco genomen.
f  In een langjarige overeenkomst (10-30 jaar) wordt de installatie en andere maatregelen inclusief 

dienstverlening (geïndexeerd) ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
g  Monitoring & rapportage van vooraf bepaalde KPI’s vinden periodiek plaats.
h  Bij niet behaalde KPI’s vindt er een malus betaling plaats aan opdrachtgever.
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III. EPC + Supply Contracting

Situatie
•  Gezien de technische complexiteit, risico’s en/of grootte van het project, wil de opdrachtgever 

uitbesteden.
•  Opdrachtgever wil duurzame energie afnemen per GJ, of per kWh.
•  De opdrachtgever heeft daarnaast al dan niet de wens het gebouw te verduurzamen en comfort te 

verbeteren op basis van gegarandeerde prestaties.

Structuur

Kenmerken
a  Het gebouw wordt verduurzaamd aan de hand van prestatie afspraken (KPI’s).
b  Er wordt een recht van opstal gevestigd m.b.t. de installatie en andere maatregelen die daarvoor in 

aanmerking komen.
c  Manesco financiert met ledenkapitaal en vreemd vermogen; indien mogelijk met groenfinanciering.
d  Manesco investeert, is fiscaal eigenaar en geeft eventuele fiscale voordelen merendeels aan 

opdrachtgever.
e  In een langjarige overeenkomst (10-30 jaar) wordt duurzame energie (geïndexeerd) geleverd aan 

opdrachtgever.

IV. EPC – ‘Monetizing Vastgoed’

Situatie
•  De opdrachtgever wil het gebouw verduurzamen op basis van  

gegarandeerde prestaties of een nieuw gebouw realiseren.
• Er is onvoldoende financieringsruimte.

Structuur

Kenmerken
a  Het gebouw wordt verduurzaamd of nieuw gebouwd aan de hand van prestatie afspraken (KPI’s).
b  Gebouw voldoet na renovatie aan fiscale (BREEAM, GPR, etc) eisen.
c  Opdrachtgever verkoopt gebouw aan vennootschap, welke in overleg wordt beheerd en gefinancierd.
d  Vennootschap geeft merendeel van fiscaal voordeel door aan opdrachtgever.
e  In een langjarige overeenkomst wordt het gebouw inclusief energie (dienstverlening) ter beschikking 

gesteld aan opdrachtgever.
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Foto’s: Ministerie van Financiën, Den Haag (Bron: TRILUX BENELUX) - Nedinsco, Venlo (Bron: Unica) - Uwoon, Ermelo (Bron: 
DAW).
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Wilt u meer weten? 

Coöperatief Manesco
Managed Energy Energy Services u.a.
info@manesco.eu
www.manesco.eu


