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Går du og dine kunder  
glip af energitilskud
Verdo indgår løbende aktøraftaler, der sikrer slutkunden 
energitilskud og et kontantbeløb til aktøren - dig. 

Det er langt lettere for kunden, at de både kan købe løsningen og 
få energitilskud hos dig. Derfor er denne service med til at fremme 
salget af dine energioptimerende løsninger.  

Vi er klar over, at arbejdet med at formidle energitilskud tager 
tid. Derfor belønner vi det arbejde. Jo mere energi du sparer ved 
kunden, des større beløb til dig.  

Det er nemt og lige til - kræver blot lidt dokumentation

1. Skriftlig aftale indgås inden tilbud accepteres:  
• Vi laver et aftaledokument, eller du indsætter en kort tekst på 

dit tilbud til kunden, som skal underskrives og dateres 
 
2. Der tages billeder af ”før-situationen”

3. Herfra kan Verdo klare resten med kunden

Vi søger samarbejdspartner
- der ligesom os arbejder målrettet 
med energispare-indsatsen og vil være 
med til at sikre den grønne omstilling. 



Ib Dahl Jensen 
Energirådgiver

+45 3073 1934
ibdj@verdo.com

Gustav Heidemann Lassen 
Energirådgiver

+45 4174 4270
gula@verdo.com

Jonas Lassen 
Energirådgiver

+45 4174 4250
jola@verdo.com

Verdo Energirådgivning
Verdo er en stærk samarbejdspartner med energi-
ekspertise. Vi skaber overblik over energiforbrug, 
muligheder for energibesparelser samt sikrer en 
syste matisk indsats for løbende forbedringer og tiltag. 
Vores målrettede rådgivning sikrer optimalt udbytte af 
energiinvesteringer, der gør virksomheden grønnere.

En del af Verdo-koncernen
Siden 1905 har Verdo drevet multiforsyning, og 
har siden udviklet stærke kompetencer inden for 
 avancerede områder som tekniske entrepriser, 
løsninger til vandværker, energirådgivning og bære-
dygtig energi produktion. Vi er i dag blandt Europas 
førende leverandører af biomasse.

Vores 500 passionerede medarbejdere er med til  
at skabe en årlig omsætning på 2,4 mia. DKK.

At tage ansvar er indbygget i alt, hvad vi gør. Den hold-
ning styrer vores tætte samarbejde med både kunder 
og partnere. Hos os går forretning, mod, åbenhed og 
udvikling hånd i hånd med hensynet til verden.

Single Point of Contact 
Det er din fordel, at alle kom-
petencer er samlet in-house 
hos os. Det betyder nemlig, at 
du har én kontakt hos Verdo, 
og så klarer vi resten.

Kontakt vores specialister, og vær 
med til at sikre den grønne omstilling


