ENERGIE KOPEN OF HUREN?
Een energiedienstenbedrijf
nergiedienstenbedrijf laat de keuze aan jou.

Hoeveel invloed heb jij op je energierekening?
De traditionele energiebedrijven vragen een vaste prijs per eenheid voor je energie en vaak ligt
die ook nog eens voor een paar jaar vast.
Bij een energiedienstenbedrijf kan de prijs flexibel zijn, waarbij deze geheel afhankelijk is van
de energiemix die je zelf samenstelt.
Wat is een energiedienstenbedrijf?
Dat is een organisatie die wordt gevormd door de
deelnemers zelf. Daarbij zijn er diensten beschikbaar om
“zelfstandig” te voorzien in jouw
w energiebehoefte.
Het concept is gebaseerd op het feit dat energie overal is,
zoals bijvoorbeeld in zon, wind en biomassa en dat die
energie van iedereen kan zijn.. Een energiedienstenbedrijf
maakt het mogelijk dat iedereen aan elkaar energie kan
leveren. Hierbij is het streven om samen zoveel mogelijk te
zorgen voor de balans tussen afname en eigen (duurzame)
(
productie. Stap voor stap kan er op deze wijze steeds
minder energie ingekocht worden.
Wat is de energiemix?
De energiemix is de verhouding van energietypen, zoals kolen, gas, wind etc., waaruit de
geleverde energie bestaat. Binnen een energiedienstenbedrijf heb je de mogelijkheid om deze
verhouding zelf in te stellen. Bijvoorbeeld 10%
0% windenergie van molens in de buurt, 20%
zonne-energie
energie van panelen op het dak van het gemeentehuis en 70% via een traditionele
manier ingekocht op de markt. Zo kun je zelf bepalen
bepal waar jouw energie vandaan komt.
Wil je die energie kopen of huren?
huren
In de huidige situatie, waarbij je een contract hebt met een traditionele leverancier, betaal je
met een deel van de energieprijs eigenlijk huur voor bijvoorbeeld een energiecentrale. Je hebt
hierbij maar beperkt de vrijheid om dat anders te doen.
doen
Bij een energiedienstenbedrijf ligt dat anders…
anders
Stel, je koopt samen met een paar relaties een aantal zonnepanelen en laat deze ergens,
eventueel op je eigen dak, installeren. De verdeelsleutel van het eigendom is bekend, dus
weet je ook precies welk aandeel van de duurzame opwekking van jou is. Nu hoeft
hoe het alleen
nog maar met elkaar verrekend te worden.
Wordt er meer opgewekt dan afgenomen? Uitstekend!
Die energie kun je via het energiedienstenbedrijf aan andere deelnemers verkopen.
verkopen Dit is voor alle
betrokkenen voordeliger omdat er dan geen extra partijen tussen zitten
zitten die er aan willen verdienen.
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Zo kan het zelfs zijn dat een van jullie relaties geen geld heeft om mee te investeren, maar dat jullie
hem wel gebruik laten maken van jullie energie. Hij betaalt dan zijn energierekening gewoon aan
jullie en de energie(huur)tarieven
(huur)tarieven kun je zelf afspreken…
Waar vindt je een energiedienstenbedrijf?
Een energiedienstenbedrijf vind je online. Het maakt gebruik van de administratieve
faciliteiten van www.smartmetersolutions.nl en www.deploitatie.nl/support.. Deze partijen
bieden de techniek, de kennis en de online tools.
tools Het selecteren van een vergunninghouder
vergunningh
voor het traditionele energie-inkoop
inkoop deel is afhankelijk van de actuele marktsituatie.
Er is alleen maar voordeel voor de deelnemers. Net zo betrouwbaar,, minstens zo voordelig en
met de vrijheid om zelf het tempo te bepalen waarin je financieel rendement behaalt.
Rendement waarmee persoonlijke duurzaamheiddoelstellingen kunnen
unnen worden bereikt...

Volledig ontzorgt?!
Ja, dat kan! Er zijn faciliteiten voor de totale administratieve ontzorging, zowel op het vlak van
energie als op het vlak van bedrijfsvoering. Tenminste, als je dat zelf wilt…
Een energiedienstenbedrijf biedt je namelijk de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de
energiemarkt en zelf te kopen en te verkopen. De bijbehorende bedrijfsadministratie,
bedrijfsadministratie zoals
belastingaangifte, projectadministratie
ministratie en loonadministratie, kan in overleg met je accountant
& financieel adviseurs volledig in de faciliteiten worden geïntegreerd.
Geïnteresseerd?
Medio 2011 kun je op ‘www.energievan
energievan.nl’ een account aanmaken om te zien welke oplossingen en
voordelen het energiedienstenbedrijf jou kan bieden. Met behulp van je huidige energiegegevens
kun je direct zien welke invloed een bepaalde energiemix op jouw energieprijs heeft.
Tevens vind je hier antwoorden op de veel voorkomende vragen.
Voor een persoonlijke toelichting kun je contact opnemen met René Pie via +31 622 97 91 47

Wacht niet langer en steek jouw energie in jouw leefomgeving van morgen!

