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Sparkling Projects 
 

Sparkling Projects verzorgt inspecties en ondersteunt bedrijven bij 

subsidie-aanvragen op het gebied van duurzame energie. Onze 

vennoten hebben jarenlange praktijkervaring en hebben elk hun eigen 

specialisme. We volgen de innovaties in de sector en zijn op de hoogte 

van het laatste nieuws op het gebied van certificaten en subsidies. 

Vraag offerte aan 

BRL 9500 
 

Recent hebben we het BRL 9500 certificaat behaald. Hiermee mogen 

we labeladvies en maatwerkadvies geven. Daarnaast kunnen we u 

ondersteunen met de BENG vergunningsaanvraag. In deze brochure 

lichten we deze diensten verder toe. 

Als u geïnteresseerd bent in advies en/of ondersteuning omtrent de 

BRL 9500, kunt u direct een offerte aanvragen. 

  

Heb ik een energielabel 

nodig? 

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle 

kantoorgebouwen in Nederland 

groter dan 100m² ten minste 

energielabel C hebben. Ook als u al 

energielabel C of hoger bezit, kan 

het lonen om uw gebouw verder te 

verduurzamen. U bespaart hier het 

milieu mee, en komt bovendien in 

aanmerking voor subsidie. 
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Onze diensten 

 

Energielabel 
Een energielabel is wettelijk verplicht bij verkoop, verhuur, of oplevering 

van utiliteitsgebouwen. Labeladvies bestaat uit het keuren van uw 

gebouw(en) en het toekennen van een energielabel per gebouw. 

 

Maatwerkadvies 
Met een maatwerkadvies krijgt u inzicht in welke maatregelen u kunt 

nemen om uw gebouw te verduurzamen. Deze maatregelen resulteren in 

een beter energielabel en een comfortabeler pand. U bespaart op uw 

energierekening, en komt mogelijk in aanmerking voor Energie-

investeringsaftrek (EIA). Deze subsidie levert €85,- per vierkante meter 

op, vermenigvuldigd met het aantal energielabel sprongen dat u vooruit 

gaat (zie rekenvoorbeeld). 

 

Vergunningsaanvraag BENG 
Alle nieuwbouw moet aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) 

eisen voldoen. Uw gebouw wordt beoordeeld op basis van de 

energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik, en het aandeel 

hernieuwbare energie. Sparkling Projects voert vergunningsaanvragen 

voor de utiliteitsbouw uit. 

 

Technische begeleiding 

Dankzij hun jarenlange ervaring beschikken de adviseurs van Sparkling 

Projects beschikken over de juiste kennis. Daardoor bieden we 

innovatieve oplossingen waar andere installateurs niet snel aan zullen 

denken.  We zijn gespecialiseerd in onder andere ventilatie, koeling, 

verwarming en zon-pv (waaronder Scope 12). Zo kunnen wij u een totaal 

traject aanbieden, van advies tot subsidie en certificatie.  

 

Rekenvoorbeeld 
 

Uw gebouw met 100m² oppervlak 

gaat van energielabel G naar 

energielabel A, oftewel 6 

energielabel sprongen omhoog. 

 

Het bedrag dat u kunt opvoeren 

voor EIA is: 

100m² x €85 x 6 sprongen = 

€51.000 

 

Uw netto voordeel is: 

 €51.000 x 45,5% x 25% VpB = 

€5.901,25 

 

 

 

Zie ook: Scope 12 
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Meer informatie 
 

Heeft u nog vragen, of wilt u een of meerdere van onze diensten 

aanvragen? Neem contact op met Ezra Schussler, of vraag direct een 

offerte aan. 

 

 
Keuzehulp 

Weet u niet helemaal zeker van wat u nodig heeft? Mogelijk helpt de 

onderstaande beslisboom u bij het maken van een keuze. 
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