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> 50% !
energy label D or worse!



Home owners!

60% - Intention!

7% - Doing!Source: Eneco, USP Marketing!



It’s a big hassle!



Peter!
!

Dordrecht!
!

EUR 11.000!



Financing!Discover 
options!



Financing!Different 
brands!

Financing!Discover 
options!



Financing!Different!
brands!

Financing!Discover 
options!

Financing!Find a 
supplier!



Financing!Discover 
options!

Financing!Different!
brands!

Financing!Find a 
supplier!

Compare 
quotes!



Compare 
quotes!

Financing/!
subsidies!

Financing!Discover 
options!

Financing!Different!
brands!

Financing!Find a 
supplier!



Compare 
quotes!Financing!Discover 

options!

Financing!Different!
brands!

Financing!Find a 
supplier!

Financing/!
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Regulation!





Bleeve: online marketplace!

Make business & 
build reputation!

Save money & !
time!

Home owners! Suppliers!

Driven by open data & algorithms!



How it works





















3 - 7% transaction fee!Free!

EUR/year!

Business model: marketplace!



7,5 M!
homes!

81!
installers!

600k funding!EUR 430.000!
revenue!

8000+ !
homescans!

64!
municipalities!



 €- !

 €500,000 !

Cumulative 
revenue!









Energieloket

Maatregelen Subsidies Acties Kaart

Welkom bij
Energieloket Stedendriehoek
Het startpunt voor het verduurzamen van je woning.

Voorkom wekenlang uitzoekwerk en bekijk direct wat jouw

mogelijkheden zijn. In samenwerking met de gemeente en

het lokale bedrijfsleven. 

Populaire maatregelen in Stedendriehoek Subsidiemogelijkheden in Stedendriehoek

Zonnepanelen

Vloer en bodemisolatie

Gevelisolatie

In samenwerking met:

Welke
oplossing
is geschikt
voor mijn
huis?

Meer info

Wie gaat
bij ons
het werk
doen?

Meer info

ISDE (subsidie)
Warmtepompen, Zonneboilers & Houtkachels

Ik investeer slim! (lening)
Alle maatregelen

Woningisolatie Gelderland (lening)
Vloer-, gevel- en dakisolatie

Bekijk alle subsidiesBekijk alle maatregelen

Meer info

Kunnen 
wij een
subsidie
krijgen?

Wat kan ik doen?

Gratis Vrijblijvend Snel

Start Huis- en SubsidieScan

HuisScan’s vandaag: 16 Laatste Scan: 23 min. geleden

“Door het energieloket weet ik 
precies waar de kansen in mijn 
woning liggen!”
Richard van Oparum, Apeldoorn

085 016 0210
Ma-Vr: 9-20u (lokaal tarief)

Op de hoogte blijven van alles wat er in jouw gemeente gebeurt op het gebied van duurzaamheid?

Wilt u een goed advies? Twijfelt u tussen een 

combiketel of een warmtepomp? Of heeft u 

vragen over het aanschaffen van zonnepanel-

en? Dan bent u bij WKZ Installatietechniek aan 

het juiste adres.

Bekijk de bedrijfspagina

Zonnepanelen

Zonneboilers

Isolerend glas

Infrarood panelen

Gespecialiseerd in:

WKZ

WKZ
Beoordeling: 8/10 - 18 reviews

LIVE feed

Lieke heeft zich aangesloten 
bij ‘Heel Apeldoorn in de zon’
23 minuten geleden

Bas heeft zich aangesloten 
bij ‘Heel Apeldoorn in de zon’

5 uur geleden

Harry heeft een project
gestart: ‘Heel Apeldoorn in de zon’ 

7 uur geleden

Coby heeft een project
gestart: ‘Crowdfunding
Sterrenschool’ 
3 dagen geleden+ Start je eigen project

Ik wil:

Zonnepanelen

met:

Buren

binnen nu en:

2 maanden

Begin zelf een project

Inkoopacties en lopende projectenEvenementen in de omgeving

De toekomst van duurzaam ondernemen
Lorem ipsum dolor sit amet

Lees meer

Isolatie in de buurt
Lorem ipsum dolor sit amet

Lees meer

Apeldoorn en de zon
Informatieavond over zonnepanelen

Lees meer

Heel Apeldoorn in de Zon
24 mensen doen mee! Nog 2 weken Meer info

Crowdfunding Sterrenschool

83 mensen doen mee! Nog 6 weken Meer info

Je e-mailadres Inschrijven

425 mensen in jouw gemeente gingen je voor!

310 mensen in jouw gemeente gingen je voor!

112 mensen in jouw gemeente gingen je voor!





Paul Geurts van Kessel!
!

paul@bleeve.nl!

@bleeveNL!


