
Energie
Bespaarshop.nl

Energiebespaarshop levert energiebesparende producten voor zowel consumenten 
als gemeenten, energieloketten, VVE’s en woningbouwverenigingen.

In het kader van de RRE en RREW kunnen wij diensten en producten leveren. Bijvoor-
beeld in de vorm van een maatwerk webshop, een vouchersysteem met dashboard, 
unieke codes en energieboxen op maat.

Het grootste assortiment van Nederland

Energiebespaarbox 
op maat

Webshops met eigen 
look-and-feel

Bespaaradvies
aan bewoners

Energieverbruiks-
manager GEO

Iets anders nodig? 
Wij fixen het!

Vouchersysteem
en codes

Lokaal aanbod
mogelijk

API-koppeling 
externe systemen

Dashboard 
met tracking

We hebben al meer dan 
200.000 boxen verzonden!

Meer weten?
Neem dan contact met ons op via 

info@energiebespaarshop.nl
of bel 020-6818409



Energiebespaarboxen

Eigen webshop

Vouchersysteem

Dashboard

Lokaal aanbod

GEO Trio II Energiedisplay

Willen jullie een gevulde Energiebespaarbox weggeven aan bewoners, zodat ze 
energielasten kunnen verlagen? We versturen losse boxen naar individuele adressen 
of per pallet naar één adres. Daarnaast kunnen we ook een persoonlijke bestelpagina 
faciliteren met een aantal opties waar een bewoner zelf zijn gewenste box kan bestellen.

Zowel het assortiment als het uiterlijk van de website kunnen we volledig aanpassen aan 
jullie project. Dit hebben we in het verleden gedaan voor diverse energieleveranciers, 
gemeenten en energieloketten.

Energiebespaarshop heeft een vouchersysteem ontwikkeld, speciaal voor gemeenten 
en woningbouwverenigingen. Hiermee verzorgen we de vouchercodes waar een bedrag 
aan gekoppeld is, dat door bewoners besteed kan worden in de webshop. Zowel 
het genereren van eigen codes als het koppelen van bestaande codes is mogelijk. 
De vouchers kunnen digitaal of geprint aangeleverd worden, of bewoners kunnen ze 
aanvragen via een aanvraagformulier.

Op het Voucher Dashboard kan je in één oogopslag alle belangrijke gegevens van een 
campagne zien, zoals: uitgegeven vouchers, beschikbaar budget en besteed bedrag. Deze 
gegevens zijn eenvoudig te exporteren naar Excel. Daarnaast zijn er via het dashboard 
diverse statistieken van de actie te raadplegen.

We bieden een aantal mogelijkheden om lokaal aanbod aan ons vouchersysteem te 
koppelen. Wij zorgen voor de administratieve afhandeling en sturen bestellingen door 
naar de juiste partij. Daarnaast hebben we een portal waarmee lokale winkels vouchers 
kunnen verrekenen en bieden we een offline giftcard die bij lokale winkels te besteden is.

Wij zijn de distributeur van de GEO Trio II energiedisplay: 
de meest effectieve energieverbruiksmanager op de 
markt volgens een rapport van Planbureau voor de 
Leefomgeving (april 2021). Met dit energiedisplay meten 
én minderen bewoners gemakkelijk hun energieverbruik. 

Personaliseer de box door deze te bedrukken 
of door flyers en stickers toe te voegen
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