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Nieuwsbrief Energie  

Nummer 2 – December 2016   

 
Met deze nieuwsbrief wil de werkgroep u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van de collectieve inkoop van energie voor de leden van het BVE Collectief. In deze 

nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte over de laatste status inzake de nieuwe leveranciers, de 

voorlopige tarieven en andere energie gerelateerde onderwerpen.  

 
1. E.On en Eneco leverancier vanaf 1 januari 2017 

Per 1 januari aanstaande zullen E.On (elektriciteit) en Eneco (aardgas) de nieuwe leveranciers 

worden van het collectief. Na een aantal jaren bij Essent hebben zij in 2014 de (gezamenlijke) 

Europese aanbesteding gewonnen. Hiermee bent u reeds bekend. 

 

De afgelopen periode hebben wij aan alle deelnemers de aansluitlijst gestuurd met het verzoek deze 

te controleren en waar nodig aan te passen. Het merendeel heeft hierop gereageerd. Tevens werd u 

gevraagd uw facturatiegegevens op te geven, zodat de systemen van de nieuwe leveranciers hierop 

ingericht kunnen worden.  Uiteraard gaan wij er vanuit dat de overgang soepel gaat verlopen!  

 

Mutaties die wij nu nog ontvangen, melden wij namens u zowel aan bij Essent alsmede bij E.On of 

Eneco. Mocht u nog wijzigingen willen aanbrengen, dan kunt u dit aangeven bij Marlies Guliker 

(guliker@hellemansconsultancy.nl).  

 

2. Neem uw meterstanden op tijd op!  

Om een goede overgang te bewerkstelligen is het van groot belang dat u uiterlijk eind december de 

meterstanden van al uw aansluitingen opneemt. Hiermee voorkomt u dat u onnodige hoge 

eindafrekeningen ontvangt van Essent, maar bovenal zorgt u er daarmee voor dat de nieuwe 

leverancier uitgaat van de juiste beginstand! Neemt u van alle telwerken de standen op en maak een 

foto van de meter. Dit voorkomt eventuele discussies achteraf.  

 

3. Energietarieven 2017 

Recentelijk is het laatste gedeelte van het  inkoopvolume voor 2017 ingekocht. We hebben hiermee 

gewacht totdat bekend zou zijn wat het gezamenlijke volume voor 2017 zou worden. U heeft wel 

reeds een begroting ontvangen op basis van 90% inkoop. Deze kunt u voorlopig als uitgangspunt 

nemen. Binnenkort informeren wij u over de nieuwe tarieven voor volgend jaar, met daarbij de 

wijzigingen van de netbeheertarieven en de energiebelasting.  

 

4. EED 

Momenteel is er nog geen uitsluitsel van de RVO over hun mening dat onderwijsinstellingen niet 

energie-audit plichtig zouden zijn. De omgevingsdienst in uw regio kan hier anders over oordelen.  
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Indien uw organisatie energie-audit plichtig is, moet u (alsnog) aan de verplichtingen voldoen. Neemt 

u in dat geval gerust contact met ons op voor meer informatie.  

 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Wanneer u 

naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebt dan kunt u mailen naar 

guliker@hellemansconsultancy.nl  of nagtegaal@hellemansconsultancy.nl.  
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