Voorwaarden i.v.m. diensten:
De studie/audit bevat een beschrijving van de huidige toestand van de installaties met een beschrijving van de knelpunten, een brandstofverbruiksanalyse en een
opsomming van de mogelijke energiebesparende maatregelen.

De procedure voor een studie/audit houdt geen enkele aansprakelijkheid in van de auditor met betrekking tot de vooropgestelde energiebesparing, de berekende
gegevens, en de mogelijke maatregelen of premies, die als louter informatieve en cijfermatige gegevens moet worden beschouwd binnen het kader van de
beschreven (bestaande) toestand. Voor de voorgestelde premies dient men steeds te voldoen aan de vereiste actievoorwaarden.
Aan de hand van een aantal documenten wordt het energieverbruik over 3 jaar geanalyseerd. Zo mogelijk worden plannen en lastenboeken opgevraagd.
Daarnaast gebeurt een rondgang door het gebouw waarbij een checklist wordt ingevuld. De checklist bevat de beschrijving van d e installatie. Tevens worden
enkele metingen uitgevoerd en besproken.
Er worden niet alleen technische inlichtingen gegeven maar ook informatie voor de gebruikers van het gebouw. Het comfort wordt onderzocht en besproken.
Door uitvoering van de studie/audit verklaart de geauditeerde zich uitdrukkelijk akkoord met het volgend e:
De inhoud van dit document is vertrouwelijk en kan enkel gebruikt worden door diegene voor wie het rapport is bestemd.
Door de snelle evolutie inzake REG-toepassingen, bestaat de mogelijkheid dat de verschafte inlichtingen toch niet volledig of accuraat zouden zijn. Om deze
reden wijzen wij elke aansprakelijkheid inzake eventuele onvolkomenheden af. De inlichtingen worden ten algemene informatie v erstrekt, rekening houdende met
de door de geauditeerde verschafte inlichtingen, het op heden gekende wettelijke en reglementaire kader en de momenteel beschikbare informatie. Er wordt geen
verplichting onderschreven om de inhoud van dit document te updaten met kennisgeving aan de partij aan wie het rapport reeds werd meegedeeld.
Voor de manier waarop van de verschafte informatie wordt gebruik gemaakt, en de eventuele gevolgen hiervan, blijft de geauditeerde zelf volledig aansprakelijk.
De toepassing van alle meegedeelde informatie en documenten hangt af van de concrete situatie waarvoor de auditor de aansprak elijkheid niet draagt.

De auditor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de meegedeelde informat ie, of van andere inlichtingen
waarnaar wordt verwezen, zowel t.a.v. diegenen voor wie het document bestemd is als t.a.v. derden.
Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel dit rapport is niet toegestaan. De gegevens in dit rapport kunnen voor louter informatieve
doeleinden worden aangewend, met uitsluiting van verveelvoudiging, verdeling en c ommercialisatie.
Energie is een kostbare zaak, de voorraden zijn immers niet onuitputtelijk. Het is dus onze plicht om energie zo goed mogelij k te benutten.

