Klant aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’.

Ausma Vorkheftrucks B.V., vorkheftruckspecialist
Ausma Vorkheftrucks BV is de specialist op het gebied van heftrucks en interne transportmiddelen voor Groningen, Friesland
onze klanten een totaalpakket aanbieden op het gebied van levering, service, onderhoud en keuringen voor uw heftruck,
palletwagen, hoogwerker of andere interne transportmiddelen.
Ook voor heftruck verhuur is Ausma Vorkheftrucks BV een specialist. Onze verhuurvloot is direct inzetbaar om zo snel een
heftruck te kunnen inschakelen wanneer onze klant dat nodig wenst.

Energiebeheer in ons nieuwe pand
In september 2010 is Ausma Vorkheftrucks verhuisd
van Roden naar Heerenveen. Het pand waarin Ausma
Vorkheftrucks nu is gevestigd werd voorheen gebruikt
voor de fabricage van klimmateriaal. Daarom beschikken
wij over een hoge showroom, waar wij de hoogwerkers,
verreikers, vorkheftrucks, reachtrucks en stapelaars in
volle glorie aan onze klanten kunnen demonstreren.
Het pand heeft ook een ruime hal, waarin zowel de
werkplaats als het magazijn een plekje hebben.
Wij hadden na onze verhuizing het vermoeden dat
we teveel betaalden voor onze energierekening.
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ verzorgde voor

ons de contractbemiddeling voor de inkoop van gas
en elektriciteit en realiseerde een mooie besparing
op de leveringskosten van onze energiecontracten.
Daarnaast is er een FactuurScan uitgevoerd om bevindingen te rapporteren ten behoeve van mogelijke
besparingsmogelijkheden op de transportkosten van
energie. Na een kritische analyse van de transportnota`s
kwam naar voren dat ons gecontracteerde vermogen
veel hoger was, dan de in praktijk opgetreden maximale
belasting van onze organisatie.
Door het advies dit naar beneden bij te stellen, realiseren
we een extra besparing. Ook bood het ons inzage in ons
energieverbruik, waarbij er een te
groot dalverbruik werd gesignaleerd
met mogelijk sluipverbruik. Als energie- en kostenbewuste organisatie,
zullen we vervolgstappen nemen
om dit dalverbruik te reduceren.
Hieruit blijkt dan ook de meerwaarde
van het samenwerken met Energie
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. Een
nuttige uitkomst en een samenwerking op basis van vertrouwen
en een persoonlijke benadering.
Henk Graafstra,
technisch directeur van
Ausma Vorkheftrucks

