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Bedrijven kunnen niet 
zonder een betrouwbare 
energiebron
Door de digitalisering van bedrijven 
gaat het er niet alleen meer om dat de 
verlichting het blijft doen. Het gaat over het 
beschermen van uw bedrijfssystemen en 
kostbare informatiebronnen. Het gaat over 
continuïteit en het beheersen van risico's. 
Wij kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf 
zowel nu als in de toekomst altijd blijft 
draaien en uw bedrijf beschermen tegen 
toekomstige energieonzekerheid.
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Een veerkrachtig energiesysteem  
betekent weerbaarheid
Het wordt steeds moeilijker om de 
energiekosten op lange termijn te voorspellen 
en de continuïteit van de energievoorziening te 
garanderen. Bedreigingen zoals cyberaanvallen, 
terrorisme, veranderende wet- en regelgeving 
en natuurrampen staan inmiddels ook op de 
lijst van potentiële zakelijke risico's die de 
continuïteit van uw bedrijf kunnen verstoren. 

Weerbaarheid verhoogt uw 
concurrentievoordeel doordat u bent 
beschermd tegen steeds veranderende 
omgevingsfactoren, markt-omstandigheden 
en technologieën, voor gegarandeerde 
operationele stabiliteit en het voorkomen 
van uitval. Door gebruik te maken van lokale 
opwekking en oplossingen die inzicht bieden 
in energiegegevens beschikt uw bedrijf over 
de controle en flexibiliteit die u nodig hebt – 
nu en in de toekomst.

Centrica Business Solutions vermindert de 
blootstelling aan commerciële, 
technologische en regelgevingsrisico's en 
verbetert uw weerbaarheid zodat uw bedrijf 
altijd blijft draaien.

Percentage bedrijven dat 
aangeeft dat hun raad van 
bestuur meer tijd besteedt aan 
het toezicht op risicobeheer 
dan twee jaar geleden

86%

Bron: Global risk management survey,  
10e editie, Deloitte, 2017

Krachtigere weerbaarheid – 
de belangrijkste problemen 
oplossen
•  Hoe kunt u uitval voorkomen?

•  Hoe kunt u de continuïteit 
en betrouwbaarheid van de 
energielevering garanderen?

•  Hoe kunt u de afhankelijkheid 
van het net beperken?

•  Hoe kunt u de blootstelling 
aan veranderende tarieven op de 
energiemarkt beperken?

•  Hoe zorgt u ervoor dat aan  
energiewetgeving wordt voldaan?

•  Hoe kunt u een toekomstbestendige 
energiestrategie ontwikkelen?
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Krachtigere weerbaarheid – 
vijf voordelen voor uw bedrijf

Zo kunnen wij u helpen 
•  Neem het risico van verstoring weg en 

houd uw bedrijf altijd draaiende met ons 
uitgebreide aanbod oplossingen voor 
lokale opwekking en opslag, zoals 
ENER-G warmte-krachtkoppeling, 
noodstroomgeneratoren, energieopslag 
en zonne-energie

•  Voeg flexibiliteit toe aan uw energiegebruik 
door het verbruik te verschuiven van het 
net naar lokale opwekking

Stel de continuïteit van de 
energievoorziening veilig
Stel uw energievoorziening veilig en maak 
deze schaalbaar voor de toekomst met 
onze oplossingen voor lokale opwekking en 
opslag, om uw locatie beter te beschermen 
Uw bedrijf en uw klanten zijn beschermd, 
zelfs bij een zeer ernstige systeemstoring.

Zo kunnen wij u helpen
•  Ontwikkel uw toekomstige 

energiestrategie en implementeer deze 
met de hulp van onze ervaren, deskundige 
en gerespecteerde bedrijfsbrede middelen

•  Blijf koploper op het gebied van 
innovatie dankzij onze voortdurende 
investeringen in opkomende 
technologieën wereldwijd

Bescherm uw bedrijf tegen 
veranderingen op de markt
Ontwikkel een energiestrategie voor de 
lange termijn waarbij u onze uitgebreide 
ervaring met energiemarkten optimaal 
benut. U kunt worden beschermd tegen 
toekomstige verstoring van de markt en 
tegelijkertijd profiteren van de laatste 
innovaties op het gebied van 
energietechnologie.

Zo kunnen wij u helpen
•  Identificeer problemen met de 

energievoorziening en apparatuur voordat 
deze kritiek worden met meldingen van 
Panoramic Power, onze unieke oplossing 
die inzicht biedt in energie 

•  Beheer energie-activa proactief met de 
hulp van onze deskundige operationele 
en onderhoudsteams, waaronder ons 
energiebeheercentrum en SLA’s op maat

Verlaag het aantal storingen
Moderniseer uw energie-infrastructuur zodat 
deze betrouwbaarder is en er minder vaak 
sprake is van uitvaltijd en extra kosten. We 
kunnen u ook helpen om de levensduur van 
uw lokale energie-activa te verlengen met 
inzichten die u vroegtijdig waarschuwen 
voor potentiële storingen in apparatuur.

Zo kunnen wij u helpen
•  Bepaal uw toekomstige energiekosten 

door gebruik te maken van onze expertise 
bij het implementeren van een passende 
commerciële strategie. Beheers uw kosten 
met ons serviceaanbod van commerciële 
contracten, financieringsmogelijkheden 
en weerbaarheid

•  Beperk uw blootstelling aan 
marktrisico's en veranderende tarieven 
op de energiemarkt met onze expertise 
als handelaar en ons toonaangevende 
handelsplatform

Minimaliseer commerciële 
risico's
Implementeer een commerciële strategie 
die rekening houdt met uw risicobereidheid, 
u helpt om voorspellingen te doen en 
kosten nauwkeurig te beheersen en u 
beschermt tegen veranderende tarieven op 
de energiemarkt, zodat u de kosten op een 
rijtje hebt. Dankzij onze grootte, expertise 
en ervaring kunnen we innovatieve 
commerciële mogelijkheden bieden die 
aan uw behoeften voldoen. 

Zo kunnen wij u helpen
•  Monitor en ondersteun nalevingseisen 

op effectievere wijze met onze onze 
oplossingen die inzicht bieden in 
energiegegevens

•  Voldoe aan wet- en regelgeving door te 
vertrouwen op onze ervaring en kennis 
van de wetgeving op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en milieu en 
onze langdurige relaties met 
regelgevende instanties

Versterk uw naleving van 
wet- en regelgeving
Verklein het risico van niet-naleving, en 
voorkom schadelijke incidenten en 
potentiële boetes met de informatie van 
onze energiebeheerplatformen en 
deskundige begeleiding op het gebied van 
wet- en regelgeving en naleving. We helpen 
u aan de behoeften van uw interne en 
externe belanghebbenden te voldoen.
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Waarom zou u kiezen voor Centrica Business Solutions?

Breedte van portfolio
Dankzij ons brede portfolio en onze 
allesomvattende oplossingen zijn we een 
one-stop-shop voor energieoplossingen die 
u helpen om de continuïteit van uw 
energievoorziening te garanderen. 
Bescherm uw bedrijf met betrouwbare 
oplossingen van één leverancier. 

Wereldwijde speler op 
de energiemarkten
Met onze investeringen in innovatieve, 
toonaangevende bedrijven en de inzet 
van de nieuwste innovaties op het gebied 
van energietechnologie beschermen we 
klanten tegen veranderingen op de markt 
door hen te helpen bij het ontwikkelen van 
een energiestrategie voor de lange termijn. 
Hierdoor zijn we ook marktleider op 
verschillende nationale markten in 
Europa en de VS.

Kennis van de sector en 
technische expertise
We implementeren en beheren oplossingen 
op 3.700 locaties voor meer dan 1000 
bedrijven en klanten in de publieke sector. De 
ervaringen die onze deskundige medewerkers 
wereldwijd tijdens deze projecten hebben 
opgedaan, helpen ons om ervoor te zorgen 
dat onze klanten voldoen aan wet- en 
regelgeving en gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften wereldwijd.

Financiële stabiliteit en financiële 
voorstellen zonder risico
Centrica is een gevestigde en toonaangevende 
speler binnen de wereldwijde energiesector. 
Centrica is een stabiel FTSE 100-bedrijf met 
een jaarlijkse omzet van bijna € 34 miljard.  
U kunt er dan ook op vertrouwen dat we er  
ook in mindere tijden zijn om u te helpen.  
We kunnen u helpen om de weerbaarheid  
van uw energie-activa te verbeteren terwijl  
we commerciële risico's minimaliseren en 
financieel vertrouwen bieden.

Ontdek meer mogelijkheden om de weerbaarheid  
van uw huidige energiesysteem te vergroten op:
centricabusinesssolutions.nl

© 2017 Centrica plc. Hoofdkantoor: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire. SL4 5GD. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nr. 3033654 PRO-2017-1-NL

Centrica Business Solutions  Krachtigere weerbaarheid


