
Due Diligence. 
Valideer en versnel uw business case met Ingenia

Steeds meer technologieën bieden nieuwe kansen voor energie, recycling of biobased oplossingen. 
Het verkrijgen van financiering voor nieuwe projecten of activiteiten is vaak afhankelijk van het 
comfortgevoel van investeerders of banken. Een technische opinie, onafhankelijke procesvalidatie  
of due diligence kan hierbij helpen. Het identificeren, beheersen en wegnemen van potentiële 
risico’s en het valideren van het business model verbetert het comfortgevoel en versnelt het  
besluitvormingsproces.

Ingenia biedt complete technische 

ondersteuning aan ontwikkelaars en 

investeerders. Onder onze klanten 

bevinden zich:

• Private equity investeerders

• Venture capital fondsen

• Institutionele investeerders

• Publieke investeringsfondsen

• Leasemaatschappijen

• Banken

Ingenia is objectief en onafhankelijk. Onze 

diensten lopen uiteen van technische opinies 

en procesvalidatie tot (volledige) due diligence 

op nieuwe technologieën of projecten.

Technische opinie
Een technische opinie beoogt de technische 

haalbaarheid te evalueren en de meest 

cruciale technische risico’s te identificeren. 

Een technische opinie kan afzonderlijk van, 

maar typisch voorafgaand aan, een (volledige) 

due diligence worden uitgevoerd. Er wordt 

een analyse van de technologie of het 

proces uitgevoerd op basis van technische 

details van een project, zoals processchema’s 

en technische beschrijvingen. Input en 

output specificaties worden geëvalueerd, 

bijvoorbeeld door laboratoriumgegevens

met operationele resultaten van (pilot) plants 

of met industriestandaarden. De massa- en 

energiebalansen worden gecontroleerd, 

waarbij opbrengsten en rendementen 

kritisch worden beschouwd. Typisch zijn 

deze massa- en energiebalans, in combinatie 

met grondstof- of energiekosten, de grootste 

drijvers voor de kasstromen in een business 

case. Nieuwe technologieën worden door 

ons gebenchmarkt tegen bestaande 

technologieën.

Een technische opinie is compact en  

een efficiënt startpunt om de technische 

haalbaarheid in kaart te brengen voordat  

met een (volledige) due diligence wordt 

begonnen. In de technische opinie wordt  

de HAZOP (HAZard and OPerability)

geanalyseerd, aangezien deze gevolgen 

heeft voor de gevoeligheidsanalyse.

Due diligence
Een desk top due diligence omvat een 

technische opinie en beschouwt de 

technologie, project of nieuwe activiteit  

op een bredere basis. Bijvoorbeeld door  

het toetsen van investeringsramingen en 

budgetonnauwkeurigheden en het kritisch 

analyseren van de exploitatiebegroting.  

Ook een gevoeligheidsanalyse op de 

verwachte kasstromen wordt dan uitgevoerd. 

Ingenia kan milieuvergunningen, licentie-

overeenkomsten of contracten en patenten 

evalueren of de invloed van wet- en 

regelgeving zoals (nieuwe) Europese 

richtlijnen op het project beoordelen.  

Ook een marktonderzoek van zowel 

grondstoffen, producten en technologie-

leveranciers kan in onze scope worden 

opgenomen.
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Storingsgevoeligheid, beschikbaarheid, 

capaciteit en opstartscenario’s bepalen  

uiteindelijk de werkelijke kasstromen die  

in een project of activiteit worden bereikt. 

Een kritische analyse hiervan leidt tot een 

beter begrip van het business model en zijn 

gevoeligheden. Een volledige due diligence 

kan verder een procesvalidatie omvatten.

Procesvalidatie
Ingenia kan voorzien in objectieve en 

onafhankelijke validatie van processen  

op pilotschaal of de bedrijfsvoering van  

(full scale) installaties. Leden van ons 

engineering team zijn beschikbaar om op 

incidentele of zelfs volcontinue basis de 

bedrijfsvoering te observeren om zodoende 

de werking van een proces te valideren. 

We kunnen tevens monstername van 

grondstoffen en/of producten verzorgen  

en deze monsters laten analyseren door 

gecertificeerde laboratoria, waarmee  

maximale betrouwbaarheid van de te 

verwachten resultaten kan worden bereikt.

Garanties & Acceptatieprotocol
Ingenia kan (proces)garanties die door 

leveranciers worden verstrekt toetsen.  

Verder kan Ingenia behulpzaam zijn bij  

het opstellen van performance tests  

of acceptatieprotocollen, zowel voor 

equipment als voor grondstoffen.

Ingenia: tijdbesparende aanpak
Met onze ervaring en onze praktische 

aanpak bieden we op maat gesneden 

diensten die efficiënt en recht-door-zee  

zijn. We zullen, waar aanwezig, direct wijzen 

op grote risico’s, waarbij we strategieën 

voorstellen voor het vermijden, beheersen, 

overdragen of terugbrengen van deze 

risico’s. Alle resterende risico’s worden in 

vroeg stadium benoemd en worden op  

een passend moment aan een verdergaand 

onderzoek onderworpen. Deze methode 

bespaart tijd en houdt de voortgang in het 

project, iets waarbij zowel de investeerder, 

de projectontwikkelaar als de technologie-

leverancier gebaat zijn.

Cross check:
 basis of design
 mass & energy balance
 process flow diagram
 HAZOP

Technology review:
 state of art assessment
 vendor rating

Evaluation of liabilities:
 performance guarantuees
 acceptance protocols

Market analysis:
 feed stock
 product
 energy
 competition
 vendors

Economic analysis:
 CAPEX benchmark
 OPEX review
 sensitivity
 subsidies, feed in tariffs
 tax shields
 CO

2
 & ETS

Location & legal:
 environmental permit
 IP & licensing structure
 policy risks : national, EU, …

On site:
 plant inspection
 (pilot) plant attesting

Sampling & analysis:
 feedstock
 fuels
 products
 waste

Due diligence (volledig)

Technical opinion

2-3 weken

4-8 weken

1-2 weken2-3 weken

3rd party witnessing

Due diligence (desktop)
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