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2. Haalbaarheidsonderzoek  
energiebesparing (Zonne- 
panelen/Ledverlichting)

Nieuwe technieken maken het mogelijk 
om zelf (duurzame) energie op te wek-
ken. Met zonnepanelen verlaagt u het 
elektriciteitsverbruik op uw bedrijf. U 
wordt uw eigen energieleverancier en 
bent minder afhankelijk van andere 
energiebronnen. Wij verzorgen financiële 
haalbaarheidsstudies voor de inzet van 
zonnepanelen en LED-verlichting. 

3. FactuurScan op transport-
kosten en meetdiensten 
van de aansluiting

In de praktijk blijkt dat veel transport 
overeenkomsten niet optimaal inge-
richt zijn. De FactuurScan biedt inzage 
in het energieverbruik en suggesties 
om mogelijke kostenbesparingen door 
te voeren inzake de energieleverings- 
overeenkomsten voor transport en 
meetdiensten. Zo kan na een analyse 
van de transportnota`s naar voren 
komen, dat het gecontracteerde ver-
mogen veel hoger is, dan de in praktijk 
opgetreden maximale belasting van 
uw organisatie. Door het advies dit 
naar beneden bij te stellen, kan er vaak 
(administratief) een extra besparing 
gerealiseerd worden. Hiermee biedt  
het u inzage in uw energieverbruik,  
en worden er mogelijk extra bespa- 
ringsmogelijkheden gedetecteerd. 

4. Teruggave 
energiebelasting

Een aanzienlijk deel van de energienota 
bestaat uit belastingen. De energiebe- 
lasting die u moet betalen wordt vast-
gesteld met behulp van verschillende 
schijven. Steeds vaker komt het voor 
dat bedrijven beschikken over meer 
dan 1 aansluiting op het zelfde perceel 
of WOZ-kavel. Indien u aangeeft de 
verschillende aansluitingen te willen 
combineren, mag u de verbruiken bij 
elkaar optellen en eenmaal door de 
schijven laten doorlopen.  
Hierdoor zou een mogelijk fiscaal voor-
deel te realiseren zijn. Energie Advies-
bureau ‘Het Snoer Om’ ontzorgt u met 
het indienen van de teruggaafregeling 
voor energiebelasting.

Het aanbieden van energiediensten stopt niet bij de contractbemiddeling van gas en 
elektriciteit. Rondom de levering van energie zijn er diverse aanvullende diensten waar-
mee wij u kunnen ondersteunen om de energiekosten verder te verlagen. Samen met 
partnerorganisaties bieden wij meerdere diensten aan om uw zorgen op het gebied  
van energie weg te nemen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op voor een offerte of voor 
een afspraak. Wij blijven graag uw vaste 
aanspreekpunt voor al uw energievragen. 
Hebben wij de expertise niet in huis, dan zul-
len wij een verwijzing maken naar één van 
onze samenwerkingspartners. Zij behoren 
tot het netwerk van Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’.

Dienstverlening
 1. Inkoop van gas en elektriciteit
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Voorwoord
  Markten veranderen…
Deze zomer zal mijn vader mogen gaan genieten van een welverdiend pensioen. Meer dan 
40 jaar heeft hij gewerkt als autoverkoper, een mooie functie die hij met veel plezier heeft 
uitgeoefend. Als kind ging ik vroeger graag met hem mee om autobrochures uit te delen 
en koffie te schenken, aan klanten die de showroom bezochten. In die tijd gingen de auto’s 
‘als warme broodjes over de toonbank’ en met een hoge omloopsnelheid verlieten nieuwe 
auto’s en gebruikte occasions de showroom. Waarden als klanttevredenheid, vertrouwen  
en een persoonlijke benadering heb ik meegekregen van mijn vader. Vroeger was je 
als verkoper een ‘wandelende brochure ‘van je bedrijf. En uiteindelijk draaide 
het altijd om het principe van ‘zaken doen is gunnen’. 

Ik bedenk me dat er in 40 jaar tijd toch veel kan veranderen… 
Zo is sinds de intrede van de economische crisis (2008) ons bestedingspatroon volledig veranderd. De aanschaf van auto’s is 
door crisis en de jaarlijkse lastenverhogen van de regering sterk verminderd. Onderzoeken tonen aan dat consumenten door 
de economische crisis en de opkomst van internet nog meer op de prijzen letten, en dat prijzen en modellen makkelijker 
vergeleken kunnen worden. Prijs en Internet lijken anno 2015 belangrijke marketinginstrumenten te zijn, ook voor de van 
oudsher traditionele automobielsector. Wat betekent dat steeds meer consumenten zich zowel offline als online oriënteren  
op auto`s, maar ook vergelijken of zelfs overgaan tot de online aankoop van een nieuwe auto. Het vak van (auto)verkoper 
is anno 2015 geen onontgonnen gebied meer. Toch is er sprake van enorme uitdagingen. Zo zijn langdurige relaties tussen 
bedrijven en klanten vandaag de dag in veel markten al lang geen vanzelfsprekendheid meer. 

Zo krijgt ook de energiemarkt met nieuwe impulsen en 
veranderingen te maken. Vroeger waren energieleveran- 
ciers nutsbedrijven, waarbij er werd gesproken over  
maatschappijen, omdat er niets te kiezen viel. De regio 
waarin u gevestigd bent, was bepalend voor de energie- 
leverancier die elektriciteit en gas mocht leveren. 
In 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Hierdoor is er in 
11 jaar tijd veel veranderd in de energiemarkt. Zo is er meer 
concurrentie en meer keuzevrijheid voor de klant. In 2004 
waren er ongeveer 6 energieleveranciers, op dit moment  
zijn er meer dan 30 energieleveranciers. Doelstelling van  
de liberalisering was om marktwerking te stimuleren en  
alles transparanter te maken. De vraag is echter of de  
overheid hier wel in geslaagd is…
De energiemarkt is en blijft ondanks de toezicht van 
marktwaakhond de ACM (voorheen de NMa) minder  
transparant en het blijft lastig om de totale kostenstructuur 
van energieleveranciers te vergelijken. Niet alleen omdat 
leveringscontracten, facturen en jaarafrekeningen bijna  
onleesbaar zijn, maar ook omdat de opbouw van de  
tarieven en de (verborgen) indirecte kosten per leverancier  
verschillen. Het is derhalve vrijwel onmogelijk om ‘appels 
met appels’ te vergelijken indien u daar niet dagelijks mee 
bezig bent. Tevens is het moment van inkoop één van 
de belangrijkste factoren, die van invloed is op uw totale 
energiekosten. De energiemarkt heeft alle kenmerken 
van een commoditymarkt, die vergelijkbaar is met die van 
aandelen, olie, goud, graan en melkprijzen. Dat wil zeggen 
dat de energieprijs wordt bepaald door het inkoopmoment 
op grillige termijnmarkten.

Anno 2015 is de energiemarkt sterk in beweging op allerlei 
fronten. Steeds meer afnemers en leveranciers hechten veel 
waarde aan de herkomst van de energie. Er is sprake van 
sterk fluctuerende prijzen, een sterk fluctuerend productie 
aanbod (o.a. door de verduurzaming). Energiebedrijven en 
overheden stellen in een hoog tempo hun toekomstplannen 
bij, ontwikkelen nieuwe activiteiten en gaan op zoek naar 
nieuwe verdienmodellen. Winsten zijn volledig verdampt  
en gloednieuwe energiecentrales worden gesloten of  
‘in de mottenballen’ gezet in afwachting van betere tijden. 
En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke 
risico`s voor bedrijven en de samenleving. Door een fluc- 
tuerende elektriciteitsproductie van windturbines en zon-
nepanelen of door afschakeling van energiecentrales, die 
vanwege marktwerking en (onderhouds) problemen tijde- 
lijk uit productie worden genomen. De snelheid waarmee 
marktveranderingen op organisaties afkomen is groot en 
wordt dikwijls onderschat. Hebt u een goed beeld van de 
ontwikkelingen die voor u relevant zijn, en is uw (inkoop) 
strategie daarop aangepast?

In deze uitgave van ‘Het Snoer Om’ willen 
wij u graag informeren over deze ontwik-
kelingen op de energiemarkt, het bedrijf 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en 
haar relaties. Veel leesplezier gewenst! 

Bij vragen over de in dit magazine  
opgenomen artikelen, neemt u gerust 
contact op. Wij blijven u graag van dienst!     

 drs. Erik Spriensma

Erik Spriensm
a, energie adviseur

De snelheid waarmee marktveranderingen op organisaties 
afkomen is groot en wordt dikwijls onderschat.
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‘Gaat het licht uit…
 duurzaamheid een bedreiging of kans?’ 

Bronnen:
www.tennet.eu/nl/nl/nieuws/article/tennet-bereidt-zich-voor-op-zonsverduistering.html
www.tennet.eu/nl/nl/nieuws/article/oproep-voor-de-levering-van-balanceringsvermogen-ten-behoeve-van-de-zonsverduistering-op-20-maart-2-1.html
www.nu.nl/ondernemen/3998264/netbeheerder-tennet-voorbereid-zonsverduistering.html
www.nrc.nl/nieuws/2015/03/20/nederland-maakt-zich-op-voor-de-eclips-nrc-praat-je-bij/
www.energietrends.info/ 
www.energieoverheid.nl/2014/09/10/factcheck-blackout-wordt-normaal-bij-meer-groene-energie-klopt-dat/

‘Effect van de 
zonsverduistering op 
de gehele Europese 
elektriciteitsvoorziening 
van 20 maart 2015’ 

Op vrijdag 20 maart 2015 vond 
tussen 9:30 en 11.48 uur een gedeeltelijke zonsverduistering 
plaats. Omdat in Nederland en Europa steeds meer elektrici- 
teit wordt opgewekt door middel van duurzame bronnen, 
zoals zonnepanelen, was het mogelijk dat de zonsverduis- 
tering een groot effect zou hebben op de elektriciteitsvoor-
ziening in Noordwest Europa. De eclips was vrijwel nergens 

goed zichtbaar in Nederland vanwege de bewolking. Indien 
het wel erg zonnig was geweest, zou de zonsverduistering 
voor Nederland een beperkt verlies van 500 MW tot gevolg 
hebben. Dit staat ongeveer gelijk aan de capaciteit van een 
flinke elektriciteitscentrale volgens netbeheerder TenneT. Om 
eventuele onbalansproblemen in Nederland te voorkomen 
zou er noodvermogen ingekocht zijn. Op deze manier kan er 
snel geschakeld worden door in productie van elektriciteit 
op- en af te schakelen. De impact van de zonsverduistering 
op de energievoorziening, bij netbeheerder Tennet leek 
uiteindelijk mee te vallen. In Duitsland was er sprake van 
kleine onbalans, maar zonder grote impact. In Italië is een 
kleine onbalans tijdig opgelost door extra waterkracht in 
Alpen in te schakelen. 

Duitsland genereert gemiddeld een kwart van zijn elektriciteit via duurzame bronnen. Zo kwam op 11 mei 2014 op een gegeven 
moment 76% van de Duitse elektriciteitsvoorziening van zonnepanelen en windmolens. Tot nu toe zijn er geen black-outs, hoewel  
er wel berichten opduiken over bijna-blackouts.

Vraag en aanbod zijn door een steeds 
groter aandeel hernieuwbare elektri- 
citeit steeds wisselender en moeten 
beter op elkaar worden afgestemd. 
Dit kan door toepassing van slimme 
apparaten in combinatie met slimme 
netten, ook wel ‘smart grids’ genoemd. 
Dit is de reden dat de slimme meter zijn 
intrede heeft gedaan vanaf 1 januari 
2015. Waarbij energieleveranciers en 
netbeheerders exact kunnen uitlezen 
op afstand wat er wordt geleverd en 
teruggeleverd. Indien elektrische  
apparaten als warmtepompen en  
elektrische auto’s in zo`n smart grid 
alleen elektriciteit afnemen bij pieken 
in het aanbod, zou de productiecapa- 
citeit van zonnepanelen nog kunnen 
toenemen. 

Bij de huidige hoeveelheid zonne- 
panelen in Nederland is er uiteraard 
geen enkel gevaar voor instabiliteit, 
concluderen Het Nederlandse Plan- 
bureau voor de Leefomgeving (PBL) en 
adviesbureau DNV GL in hun rapport 
naar het Nederlandse elektriciteitsnet.  
Om in de toekomst meer zonnestroom 
in ons energienet te kunnen inpassen, 

zullen andere maatregelen moeten  
volstaan, zoals het afvangen van elek-
triciteitsproduct op piekmomenten. 
Indien we meer productie neerleggen 
dan het energieverbruik dat we nodig 
hebben, zijn vervolgens wél ingrijpen- 
de maatregelen verreist, bijvoorbeeld 
afvangen van zonnestroom en vraag-
sturing, netverzwaring, en de instal-
latie van opslagbatterijen dicht bij de 
zonnepanelen.

Conclusie: na 2020 zijn grotere 
veranderingen nodig om de groei van 
decentraal duurzaam te faciliteren. 
Slimme elektriciteitssystemen zijn 
nodig en betere goedkopere opslag-
methoden voor elektriciteit. Deze 

EnergieWende zoals het in Duitsland 
genoemd wordt, is langzaam ons 

energienet ingrijpend aan het veran-
deren richting 2020.

Uiteraard biedt dit voor ondernemers 
en innovatieve consumenten ook 
kansen. Denk hierbij aan de wasma-
chine of de warmtepompboiler die 
op bepaalde piek aanbodmomenten 
worden aangezet. Of aan de situatie 

dat een bedrijf het machinepark inzet 
op aanbodpieken en daarmee extra 
inkomsten genereert om onbalans op 
het energienet te voorkomen. Afgelo- 
pen jaren hadden grote bedrijven al 
mogelijkheden om geld te verdienen 
door hun productiepark flexibel in te 
zetten, en met hun noodaggregaten/
generatoren stroom te leveren op 
piekvraag momenten.

drs. Erik Spriensma
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Klant  aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze 
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun 
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. 

Alan Accountants en Adviseurs
Alan Accountants en Adviseurs koppelt professionaliteit aan een pragmatische, no-nonsense aanpak. Wij treden op als 
partner van ondernemers en daar hoort in onze optiek een persoonlijke, informele omgang bij. Wij investeren in wederzijds 
vertrouwen met als doel dat onze opdrachtgevers optimaal gebruik kunnen maken van onze expertise. Dus zijn de lijnen kort 
en de afspraken – ook de financiële – helder. Zoals u dat van een partner mag verwachten. Als middelgroot kantoor hebben 
wij alle disciplines in huis om u op fiscaal-juridisch, administratief, maar ook bedrijfseconomisch terrein te ondersteunen in  
uw bedrijfsvoering.

Thuis in Noord Nederland
Ons werkgebied bestrijkt de noordelijke helft van ons land. 
We beschikken over een uitgebreid netwerk en worden zeer 
regelmatig ingeschakeld door ondernemers of organisaties 
uit andere delen van het land.

Van oudsher hebben we een sterke binding met de  
agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. Veel van 
onze medewerkers hebben zelf een agrarische achtergrond 
of een ondernemersverleden. U zult het merken aan hun  
pragmatische benadering.

Flexibel
Daarnaast is onze aanpak vooral flexibel. De markt  
verandert voortdurend, net als de wet- en regelgeving  
waarmee u te maken heeft. Als gevolg daarvan zult u ons  
het ene jaar alleen de jaarrekening, de belastingaangifte  
en de salarisadministratie laten verzorgen, om ons in een  
andere periode wellicht in te schakelen als bedrijfsadviseur 
of projectmanager. U bepaalt zelf wanneer en voor welke 
activiteiten u een beroep op ons doet.

Energie
Wij zijn twee jaar geleden met Energie Adviesbureau  
‘Het Snoer Om’ in contact gekomen. Wij hebben Erik  
Spriensma de opdracht gegeven om ons energie- en 
gascontract onder de loep te nemen. Met zijn advisering 
hebben wij dat jaar een flinke besparing kunnen realise- 
ren. Ons contract bij de huidige energie- en gasleveran- 
cier loopt aan het einde van dit jaar af. Door de advisering 
van Erik en het juiste moment van inkoop hebben wij  
nu weer een forse besparing kunnen realiseren. 

Onze samenwerking gaat verder dan ons eigen energie- 
en gascontract. Wij hebben een groot marktaandeel in de 
agrarische sector en met de expertise van Erik hebben wij 
een inloopspreekuur georganiseerd voor onze agrarische 
klanten. Tijdens het spreekuur heeft hij voor de klanten 
een contractscan gemaakt om te inventariseren of er een 
besparing op het gebied van energie en gas kan plaats-
vinden. Deze advisering is door onze klanten zeer positief 
ontvangen. 

Roelof Tolner (r) en Marcel van Alphen (l)  
van Alan Accountants
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Klant  aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze 
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun 
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. 

Axxor marktleider in papieren honingraat
Axxor is marktleider in Europa in de ontwikkeling, productie en applicatie van papieren honingraat. Honingraat wordt  
ingezet als kern materiaal in meubels, deuren, verpakkingen, auto onderdelen en bouwproducten. Wij hebben vestigingen  
in Zwolle NL (hoofdkantoor), Polen en de USA.  

Honingraat op papierbasis wordt als vulmiddel gebruikt in 
de meubel- en verpakkingsindustrie. Onder de naam Axxion 
Industries B.V. fabriceert Axxor in Zwolle honingraat op pa-
pierbasis en levert dat als halffabricaat aan grote industriële 
verbruikers om te verwerken in andere producten. Het pro-
duct bestaat uit niet meer dan papier en lijm, maar is dankzij 
opeenvolgende innovaties zelfs geschikt om botsproeven 
met auto’s te doorstaan.

Groeimarkten
Oorspronkelijk leverde Axxor vooral honingraat als kern-
materiaal voor binnendeuren en verpakkingen. Een groot 
gedeelte van onze omzet komt tegenwoordig van IKEA, dat 
talloze meubelpanelen vult met honingraat van Axxor. De 
groeisector is de automobielindustrie, maar deze sector stelt 
wel andere eisen aan het honingraatproduct. De producten 
van Axxor worden al gebruikt in interieurdelen van meer 
dan honderd verschillende modellen van autoproducenten 
als de Volkswagengroep en BMW. Axxor blijft innoveren om 
haar marktleiderschap vast te kunnen houden in bestaande 
sectoren en om voorop te kunnen lopen in nieuwe niche-
markten zoals de automobielindustrie. We ontwikkelen 3D 
honingraat, dat bruikbaar is voor andere delen van de auto. 
De productie in Zwolle wordt in ploegendiensten gereali-
seerd in een 24/7 productieschema. Voor Axxor vormt duur-
zaamheid naast kwaliteit een belangrijke randvoorwaarde 
in de processen en strategieën. Onze focus op innovatie en 
MVO draagt ook intern bij aan de verbetering van onze werk-
processen, het verduurzamen van ons honingraatproduct en 
aan onze milieu- en kostenbewuste bedrijfsvoering, in een 
continue dialoog met onze stakeholders.  

Energie
Ook bij ons energieverbruik streven we naar een  
verantwoorde en energiebewuste bedrijfsvoering om 
onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Efficiënt 
energiegebruik en bewuste keuzes bij de inkoop van  
energie horen daar uiteraard bij. Onze huidige energie- 
leverancier heeft ons een certificaat overhandigd waar-
mee we kunnen aantonen dat er voor Axxion Industries 
B.V. een duurzame stroomvariant wordt opgewekt. 
We hebben Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ bena-
derd om ons te adviseren en ondersteunen met betrek-
king tot onze inkoop van energie. In een helder proces is 
er een keuze gemaakt voor een energieleverancier voor 
de komende jaren. Dit leverde ons een besparing op de 
energienota, maar het grootste voordeel is dat iemand 
die zeer goed bekend is met de energiemarkt je het 
werk uit handen neemt en terugbrengt tot de essentiële 
keuzes. 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft tevens een 
analyse uitgevoerd op onze transportovereenkomsten. 
Dit gaf ons inzage in ons huidige verbruik en de huidige 
belasting van onze productielijnen. Uit deze FactuurScan 
kwam naar voren, dat het mogelijk is een extra kosten- 
besparing te realiseren door ons huidige gecontracteerde 
vermogen bij onze netbeheerder aan te passen. Energie 
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en haar elektrisch-technisch 
samenwerkingspartner hebben een overzichtelijke 
rapportage aangeleverd, inclusief helder advies en de 
voorbereiding om ons gecontracteerd vermogen te 
kunnen terugbrengen. In een gesprek van een uur was 
alles besproken en was voor mij helder wat ik kon doen. 
Kortom, de samenwerking met Energie Adviesbureau  

‘Het Snoer Om’ heeft ons inzage  
verschaft in ons energieverbruik en 
extra mogelijkheden gegeven om te 
besparen bij de inkoop van energie. 

Ad van Berkel, 
manager Operations en ICT bij Axxor
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Is een investering in LED verlichting  
of zonnepanelen interessant voor 
onze organisatie?

Verlichting bedraagt gemiddeld 20-30% van  
het totale energieverbruik. In oudere kantoren 
kan dit oplopen tot 60% volgens Agentschap NL. 
Verlichting heeft daarmee een groot besparings- 
potentieel. Led-ver lichting stijgt in populariteit.  
De kwaliteit is verbeterd de afgelopen jaar van 
Led-verlicht ing en de prijzen zijn flink gedaald. Ze 
zijn kostenbesparend en beter voor het milieu. Bij 
de aanschaf van Led-verlichting zal er vee lal sprake 
zijn van een lager energieverbruik. De terugver- 
dientijden hierbij kunnen per bedrijf en bedrijfstak 
(net als bij zonnepan elen) enorm variëren. 
LED-verlichting is dus niet altijd de beste oplossing 
bij het vervan gen van oude verlichting.

De voordelen van LED-verlichting zijn een lager 
energieverbruik, de langere gemid delde levens- 
duur (in branduren), een lagere warmteontwik-
keling (minder koelvermo gen nodig) en er is 
sprake van een kortere opwarmtijd. Houdt u er 
wel rekening mee dat de investeringskosten van 
Led-ver lichting vaak wel hoger ligt, dan de regu-
liere alternatieven. De terugverdientijd zal korter 
zijn in sectoren waar het aantal branduren hoger  
ligt. Ook bij LED-verlichting is het raadzaam een 
testopstelling te maken om ervaring met LED- 
verlichting op te doen en de potentiële besparing 
op het energiever bruik te meten.

Voor een investering in zonnepanelen, ver wijzen 
we graag naar het artikel ‘Meten is weten’. Een in-
vestering in zonnepanelen kan vanuit MVO en 
financieel oogpunt op dit moment zeker een 
aantrekkelijke investering zijn. De terugverdientijd 
bij zonnepanelen is echter afhankelijk van veel 
variabelen. Naast een zonnepanelensysteem op 
maat die past bij uw energieprofiel, is een goede 
energieovereenkomst met gunstige terug leve-
ringsvoorwaarden erg belangrijk. U mag volledig 
salderen (100%) als u een kleinver bruiker bent met 
een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère.

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kun nen 
bedrijven fiscaal voordelig investeren in energie-
zuinige technieken en duurzame energie. U kunt 
41,5% van de invester ingskosten aftrekken van de 
fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrij-
ving. Met deze regeling stimuleert het ministerie 
van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Let op: ieder jaar wordt de EIA regeling en subsidie- 
mogelijkheden aangepast! De actuele gegevens 
vindt u op de site van Agentschap NL. Vraag uw  
accountant wat het fiscale voordeel voor uw  
bedrijf is van deze investering.

Om zeker te weten of LED-verlichting en/of zon-
nepanelen ook voor uw onderneming in teressant 
is, kunnen wij voor u een financieel haalbaarheids- 
onderzoek afnemen.

Bronnen:
www.nuon.nl/duurzame-energie/articles/4-fabels-over-groene-stroom.jsp
www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/groene-stroom/
www.mkbservicedesk.nl/5128/hoe-kan-energie-besparen-verlichting.htm
www.mkbservicedesk.nl/3850/hoe-kan-energie-besparen-zakelijke.htm

www.eon.nl/zakelijk/nl/energiemarkt/energymarket-articles-overview/2015/5/11/raoul-loeffen.html
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
www.sync.nl/led-verlichting-interessant-maar-reken-je-niet-rijk/

www.ledlichtnederland.nl/veel-gestelde-vragen/107-is-led-verlichting-subsidiabel-eia-
www.energieoverheid.nl/2015/02/18/wat-de-co2-prestatieladder-precies-video/
www.co2-prestatieladder.nl.

Wat is het verschil tussen vaste 
en variabele energietarieven?

Bij de keuze voor een energiecontract kunt u veelal 
kiezen uit een vaste prijsmethodiek en een variabele 
prijsmethodiek. Vaste energietarieven staan vast 
gedurende de looptijd van uw contract. Dit biedt 
budgettaire zekerheid. Eventuele marktstijgingen 
hebben geen invloed op uw energieprijzen. Bij 
variabele tarieven wijzigen uw tarieven per maand, 
kwartaal of per half jaar.
Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de 
markt. Variabele tarieven bieden vaker een hoge 
mate van flexibiliteit en biedt mogelijkheden om 
eventueel te profiteren van mogelijke prijsdalingen 
in de markt. Onze ervaring is dat de vaste tarieven 
gemiddeld genomen op een lager niveau liggen 
en opzichte van de gemiddelde variabele tarieven, 
omdat er een lagere risicopremie door de ener- 
gieleverancier in het tarief verdisconteerd zit.

Hoe zit het met ‘groene’ stroom  
en de CO2-Prestatieladder? 

Groene stroom bestaat niet. De elektriciteit die uw 
huis of bedrijf binnenkomt, is overal hetzelfde. Het 
verschil tussen ‘grijze’ en ‘groene’ stroom is de bron 
die gebruikt is om elektriciteit op te wekken. Groene 
stroom is op een duurzame manier opgewekt en 
komt gegarandeerd uit waterkracht, windenergie, 
zonne-energie of biomassa. Grijze stroom wordt 
gemaakt uit fossiele brandstoffen zoals steenkolen 
en aardgas en kernenergie en bij de productie komt 
CO2 vrij. Groene stroom komt uit duurzame bron-
nen die het milieu niet of minder belasten.

Om te garanderen dat de groene stroom die u  
koopt opgewekt is uit duurzame bronnen, is er een 
Europees systeem voor erkende groene stroom: 
de GvO (Garanties van Oorsprong). Garanties van 
Oorsprong bewijzen dat uw energie duurzaam en 
schoon is opgewekt. Deze garanties geven infor-
matie over de methode van opwekking, de datum 
van uitgifte, de hoeveelheid waarop de garantie  
betrekking heeft en de productiedatum (maand). 
GvO kan uw energieleverancier in Nederland kopen, 
maar ook importeren uit landen met een overschot 
zoals Noorwegen of IJsland. Voor vergroening van 
uw elektriciteit- of gasverbruik betaalt u vaak een 
meerprijs bovenop uw kWh/m3 prijs, afhankelijk 
van de oorsprong van de gekozen soort groene 
energie. Groene energie is afkomstig van natuur- 
lijke bronnen en is opgewekt zonder CO2-uitstoot. 
Bij CO2-neutrale energie wordt wel CO2 uitgestoten, 
maar deze uitstoot wordt ergens anders in de  
wereld gecompenseerd (bijvoorbeeld het planten 
van bomen).

Graag maken wij u er op attent dat niet alle reguliere 
Europese ‘Wind, Hydro en Biomassa’-groencertifica- 
ten aan de gestelde eisen van de C02-Prestatieladder 
voldoen. De CO2-Prestatieladder is een indexering 
die door organisaties gebruikt wordt om te laten 
zien dat zij werken aan het milieu door hun CO2- 
voetafdruk te verminderen. Hoe hoger het niveau hoe 
groter de kans op gunning bij een aanbesteding van 
bijvoorbeeld gemeenten. De CO2 prestatieladder 
levert dus vaak al direct een concurrentievoordeel bij 
aanbestedingen. Wil men aan de strenge eisen van 
de CO2-Prestatieladder voldoen, dan dient men de 
levering van elektriciteit te ‘vergroenen’ met Neder- 
landse Wind of Nederlandse Zon. Graag verwijzen 
wij u naar de website: www.co2-prestatieladder.nl. 
Per sector en branche kunnen namelijk verschillen-
de certificeringsstandaarden gelden voor de beoor-
deling van het energie- en/of inkoopbeleid van een 
organisatie.
Door de plaatsing van zonnepanelen op uw bedrijfs- 
pand wekt u uw eigen groene stroom op en werkt 
u aan een rechtstreekse verlaging van het verbruik 
aan elektriciteit en daarmee aan een verlaging van 
uw CO2 uitstoot.

Veel 
gestelde 

vragen

Waarom is collectief inkopen van  
energie niet altijd voordeliger? 
‘Massa is niet altijd Kassa’.

Collectief inkopen van energie is niet al tijd 
voordeliger. Bedrijven of organisaties met een 
kleinverbruikaanslu iting kunnen profiteren door 
‘mee te liften’ op het volumevoordeel dat eventueel 
met collectieve inkoop gerealiseerd wordt. Indien er 
echter sprake is van een grootverbruikaansluiting 
kan het ‘gemiddel de’ aanbod van een energie- 
collectief qua tarieven duurder uitvallen. Een 
maatwerkofferte voor het bedrijfsspecifieke energie- 
profiel bij een grootverbruikaansluiting, kan een 
groot prijsverschil geven ten opzichte van de col-
lectiviteitsprijs en daarmee een grotere besparing. 
Tevens doen alle energieleveranciers niet altijd mee 
in een collecti eve tender/aanbesteding. En indien 
er sprake is van duurzame op wekking en terug- 
levering door bijvoorbeeld zonnepanelen, dan is 
het noodzakelijk om hiervoor specifieke (betere) 
leveringsvoorwaarden af te spreken. Maatwerk in 
de offerte en leveringsvoorwaarden is van doorslag-
gevend belang voor uw indirecte kosten. Ook is het 
moment van inkoop in een fluctuerende markt een 
erg bepalende factor voor uw energieprijs. Dat is 
de reden dat Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ 
bedrijven individueel helpt met kosten te besparen 
door middel van een individueel tendertraject. Wij 
kijken graag naar uw specifieke bedrijfssituatie, met 
een persoonlijke benadering. Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’ realiseerde in juni 2015 in een indi- 
vidueel tendertraject (voor een hotel), een gastarief 
dat ruim 3 cent per m3 lager lag, ten opzichte van 
het gastarief dat geoffreerd werd door een groot 
inkoopcollectief voor ruim 20.000 ondernemers in 
dezelfde maand.  



Meten is weten…
  ‘Laat niet zomaar uw gehele dak 
       vol leggen met zonnepanelen’

Uit onderzoek van marktwaakhond ACM blijkt dat energieleveranciers hun klanten onvoldoende 
informeren over de terugleverprijzen en leveringsvoorwaarden bij zonnepanelen. Hierdoor is het 
voor particulieren lastig om een vergelijking te maken tussen de energieleveranciers.  
Energieleveranciers hanteren bij salderen en terugleveringsvergoedingen verschillende methoden 
en de informatievoorziening hierover is slecht. Voor zonnepaneleneigenaren is het vergelijken 
tussen energieleveranciers hierdoor een complex proces. Dit blijkt uit persberichten van het NRC 
en Energeia van 17 april jongstleden. 

De praktijk…
De praktijk leert ons, dat het zowel voor particulieren en  
MKB organisaties die een investering in een zonnepanelen- 
systeem overwegen, een zeer lastige materie is. Sinds de 
kostprijs voor zonnepanelen drastisch is verlaagd, is het  
voor particulieren en bedrijven financieel aantrekkelijker  
om de investering te doen.
De terugverdientijd van zonnepanelen kan gemiddeld 
variëren van 3 tot en met 25 jaar. Veel factoren zijn van  
invloed op deze terugverdientijd. 
Hieronder een aantal variabelen die van invloed 
kunnen zijn op de terugverdientijd en rendement 
van uw investering in zonnepanelen:

1. investeringsbedrag zonnepanelen
2. fiscale regelingen
3. huidige stroomprijs en verwachte prijsontwikkeling
4. het percentage zonnepanelenstroom t.o.v. eigen verbruik 
5. de mate van direct verbruik zonnestroom en teruglevering
6. Goede leveringsvoorwaarden bij het energiecontract 

en de bijbehorende terugleveringsovereenkomsten 
(saldering en terugleveringsprijs)

Veel bedrijven doen duurzaamheidsinvesteringen in een 
klimaat van een onzeker toekomstig overheidsbeleid en
zullen daarmee moeten uitgaan van aannames. Het wordt 
daardoor steeds lastiger om vooraf te kunnen berekenen 
wat bijvoorbeeld de terugverdientijd c.q. rendement is. De 
energiemarkt is momenteel sterk in beweging op allerlei 
fronten, zoals op het gebied van sterk fluctuerende prijzen, 
een sterk fluctuerende productieaanbod (mede door de op-
gewekte stroom van zonnepanelen) en energiebedrijven en 
overheden die in hoog tempo toekomstplannen bijstellen, 

nieuwe activiteiten ontwikkelen en zoeken naar nieuwe 
verdienmodellen. Dit geeft volop dynamiek, maar ook  
onzekerheid.
Wij zien veel berekeningen voorbij komen over terugver- 
dientijden die gebaseerd zijn (sinds 2011) op een stijgende 
elektriciteitsprijs, welke juist de afgelopen jaren is gedaald. 
Tevens zijn terugverdientijden gebaseerd op de huidig 
geldende salderingsregeling die slechts tot 2020 volledige 
zekerheid biedt. 

Wat wordt een teruggeleverde kWh 
in de toekomst waard? 
Het aantal huishoudens met zonnepanelen is het afgelopen 
jaar verdubbeld. Minister Kamp heeft in het verleden al eens 
laten doorschemeren dat hij niet kan garanderen dat de 
saldering mogelijk blijft. Er zijn een aantal redenen aan te 
voeren waarom deze regeling stapsgewijs afgebouwd zou 
kunnen worden door de overheid. Het is nog onduidelijk hoe 
veel jaren deze regeling gehandhaafd zal worden (na 2020) 
door de overheid. Ook is het onzeker wat een teruggeleverde 
kWh waard wordt in de toekomst. Het is mogelijk dat hoe 
langer MKB organisaties wachten met de investering in  
zonnepanelen, hoe kleiner de kans op een gunstige terug- 
verdientijd op basis van eerder genoemde ontwikkelingen.

Samenvattend
Laat dus niet zomaar uw gehele dak vol leggen met zonnepanelen!  Investeren in zonnepanelen kan vanuit MVO en finan-
cieel oogpunt op dit moment zeker een aantrekkelijke investering zijn. De terugverdientijd bij zonnepanelen is echter wel 
afhankelijk van veel variabelen. Naast een zonnepanelensysteem op maat die past bij uw energieprofiel (meten is tenslotte 
weten…), is een goede energieovereenkomst met gunstige terugleveringsvoorwaarden erg belangrijk. 
            drs. Erik Spriensma

Bronnen: 
www.nrc.nl/nieuws/2015/04/17/energieleveranciers-informeren-onvoldoende-over-zonnepanelen/
www.energeia.nl/nieuws/524689-1504/acm-leveranciers-moeten-klant-met-zonnepanelen-beter-informeren
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Klant  aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze 
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun 
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. 

In het voormalig vestingstadje Nieuweschans (tegenwoor-
dig Bad Nieuweschans), direct aan de Duitse grens, werd 
in 1985 het eerste kuurcentrum van Nederland geopend. 
Fontana Bad Nieuweschans is inmiddels uitgegroeid tot een 

luxe wellnessresort waar u vele faciliteiten vindt voor pure 
ontspanning en gezondheid. Hier kunt u genieten van een 
mineraalrijk Thermaalbad, verschillende saunafaciliteiten, 
rust- & themaruimtes en ontspannende behandelingen. 

Fontana Bad Nieuweschans, 
Wellness- en kuurresort

Thermaalbad
In Bad Nieuweschans bevindt zich op ongeveer 600 meter diepte een unieke 
mineraalrijke bron, waarvan het water o.a. gebruikt wordt in het 36ºC warme 
Thermaalbad. 

Stoom & Sole Badhuis
In het Stoom & Sole Badhuis ervaart men de weldadige 
warmte van een stoombad met dagelijks wisselende  
aroma’s, gecombineerd met de ontspannende werking 
van thermaalwater (sole) dat over de schouders stroomt. 

Saunaplein
Het saunaplein en –tuin bestaat uit: Saunalounge,  

-vide en –serre, Voetenbad, Finse sauna, Stoombad, Infraroodsauna, Kelosauna, 
Kruidensauna, Salarium, Balneobad, Whirlpool, Scrubzouthoek, Afkoelpaviljoen, 
Haardpaviljoen.

Rusten
Rusten kan: in het Rustpaviljoen (met relax-lounge, de stilte-ruimte en de 
lavendelkamer), op de Ligweide Thermaalbad en Stoom & Sole Badhuis, in 
de Saunalounge, op de Saunavide, in de Saunatuin (ligweide en serre), in het 
Haardpaviljoen, in het Badjassenpark en in de Brasserie.

Het Badjassenpark
In de periode april t/m oktober is het 10 ha grote park 
overdag exclusief én gratis voor alle gasten van Fontana 
Bad Nieuweschans geopend. Hierdoor kunnen de 
gasten (gekleed in badjas) genieten van de rust en de 
fraaie natuur. 

Body & Beauty
Binnen de afdeling Body & Beauty is een keur aan hoogwaardige wellnessbe-
handelingen. Deze worden uitsluitend gegeven door professionals en uiteraard 
wordt rekening gehouden met individuele omstandigheden en/of wensen. 

Hotel
Het ****hotel Fontana grenst aan het wellnessresort en telt 67 kamers. Fontana 
Bad Nieuweschans is lid van Wellness Hotels & Resorts. Een internationaal 
samenwerkingsverband van prachtige 4 en 5 sterren hotels en resorts  
gespecialiseerd in wellness.

Restaurant ‘Waters of the World’
In het Restaurant wordt een gevarieerde à la carte kaart 
geboden, welke aan het seizoen wordt aangepast. Bij 
voorkeur wordt er gewerkt met biologische en regionale 
producten van lokale leveranciers.

Lekker Gids
In 2015 is het restaurant opgenomen in dé restaurant-

gids van Nederland, de Lekker500, waarin het tot de 10 beste eetgelegenheden 
van de provincie Groningen wordt gerekend.

Green Key
Zowel het hotel als de Thermen van Fontana Bad 
Nieuweschans zijn bekroond met een gouden Green 
Key. Onderdeel van de Green Key is Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Fontana Bad Nieuwe- 
schans werkt continu aan het verminderen van het 
energieverbruik en de milieubelasting en laat dit 
aspect sterk meewegen in onze (inkoop)beslissingen. 
Ook afgelopen jaar kwam dit terug bij de inkoop van 
elektriciteit voor leveringsjaar 2016 en maakt Fontana 
gebruik van duurzaam opgewekte energie om zo 
een bijdrage te leveren aan het terugdringen van  
de CO2-uitstoot. Een voorbeeld hiervan is energie- 
opwekking door middel van waterkrachtcentrales, 
windenergie en zonne-energie. Het groencertificaat 
van onze energieleverancier bewijst dat stroom op 
een duurzame manier is opgewekt. Fontana Bad 
Nieuweschans is bereid te investeren in structurele 
maatregelen die kunnen bijdragen aan het vermin-
deren van onze ecologische voetafdruk. Zo heeft  
de organisatie Cofely in het voorjaar van 2015 een  
Energie Quik Scan uitgevoerd ten einde een goed 
beeld van onze bestaande processen en installaties 
te verkrijgen met de daarbij horende energiestromen, 
om daaruit volgend mogelijke extra energiebespa- 
ringen te identificeren.

“Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ kenmerkt  
zich door hun no-nosense aanpak waarbij de korte 
communicatielijnen leiden tot een resultaatgerichte 
benadering. Verder zien we Energie Adviesbureau  
‘Het Snoer Om’ als een partij die ons gedurende langere 
tijd kan ontzorgen en adviseren voor zowel energie 
inkoop als de toepassing van alternatieve energie 
vormen”.

Jackie Start, hoofd technische dienst van
Fontana Bad Nieuweschans

energie



Klant  aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze 
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun 
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. 

Ausma Vorkheftrucks B.V., vorkheftruckspecialist
Ausma Vorkheftrucks BV is de specialist op het gebied van heftrucks en interne transportmiddelen voor Groningen, Friesland 
en Drenthe. Als officiële importeur van Doosan heftrucks voor Noordelijk Nederland en Komatsu heftruck dealer kunnen wij 
onze klanten een totaalpakket aanbieden op het gebied van levering, service, onderhoud en keuringen voor uw heftruck, 
palletwagen, hoogwerker of andere interne transportmiddelen. 
Ook voor heftruck verhuur is Ausma Vorkheftrucks BV een specialist. Onze verhuurvloot is direct inzetbaar om zo snel een 
heftruck te kunnen inschakelen wanneer onze klant dat nodig wenst.   

Energiebeheer in ons nieuwe pand
In september 2010 is Ausma Vorkheftrucks verhuisd 
van Roden naar Heerenveen. Het pand waarin Ausma 
Vorkheftrucks nu is gevestigd werd voorheen gebruikt 
voor de fabricage van klimmateriaal. Daarom beschikken 
wij over een hoge showroom, waar wij de hoogwerkers, 
verreikers, vorkheftrucks, reachtrucks en stapelaars in 
volle glorie aan onze klanten kunnen demonstreren.  
Het pand heeft ook een ruime hal, waarin zowel de 
werkplaats als het magazijn een plekje hebben. 
Wij hadden na onze verhuizing het vermoeden dat  
we teveel betaalden voor onze energierekening.  
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ verzorgde voor 

ons de contractbemiddeling voor de inkoop van gas  
en elektriciteit en realiseerde een mooie besparing  
op de leveringskosten van onze energiecontracten. 
Daarnaast is er een FactuurScan uitgevoerd om be- 
vindingen te rapporteren ten behoeve van mogelijke 
besparingsmogelijkheden op de transportkosten van 
energie. Na een kritische analyse van de transportnota`s 
kwam naar voren dat ons gecontracteerde vermogen 
veel hoger was, dan de in praktijk opgetreden maximale 
belasting van onze organisatie. 
Door het advies dit naar beneden bij te stellen, realiseren 
we een extra besparing. Ook bood het ons inzage in ons 

energieverbruik, waarbij er een te 
groot dalverbruik werd gesignaleerd 
met mogelijk sluipverbruik. Als ener-
gie- en kostenbewuste organisatie, 
zullen we vervolgstappen nemen  
om dit dalverbruik te reduceren. 
Hieruit blijkt dan ook de meerwaarde 
van het samenwerken met Energie 
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. Een 
nuttige uitkomst en een samen- 
werking op basis van vertrouwen  
en een persoonlijke benadering.

Henk Graafstra, 
technisch directeur van 
Ausma Vorkheftrucks
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De invloed van een 
dalende euro op uw 
energieprijs
Energietarieven zijn onder andere  
afhankelijk van grondstofprijzen, geo- 
politieke spanningen, looptijden, winst-
marges van energieleveranciers en het 
inkoopmoment. Dalende grondstof-
prijzen betekenen niet altijd direct een 
daling van de inkoopprijzen voor elek-
triciteit en gas. Een daling van bijvoor- 
beeld de olieprijs of kolenprijs werd 
op het marktmoment in maart 2015 
gedempt door de dalende euro.
Veel grondstoffen (zoals olie) worden 
verhandeld in dollars. Door de waarde- 
daling van de euro, is de dollar in de af-
gelopen periode gestegen ten opzichte 
van de euro. Met een euro kunnen we 
dus minder grondstof (olie) kopen dan 
voorheen. Het voordeel van een prijs- 
daling van olie, elektriciteit en/of gas 
gaat zo voor een deel weer verloren. 
Waar de dollar voornamelijk relevant 
is voor olie, is de Engelse pond een 
belangrijke factor voor uw gasprijs.  
In 2012 produceerde Groot-Brittannië 
nog 45 miljard m³ aardgas. Een sterke 
pond maakt het voor Nederland kost-
baarder om gas uit het buitenland te 
importeren. Daarnaast wordt het voor 
het buitenland (Groot Brittannië) juist 
interessanter om Nederlands gas in te 
kopen, waardoor de vraag hier stijgt. 
Ook de toegenomen vraag drijft de 
prijs op. De prijs van elektriciteit stijgt 
mogelijk mee met de gasprijs omdat 
een deel van onze elektriciteit met 
gascentrales wordt opgewekt. Ook de 
stroomprijzen bewegen dus mee met 
de wisselkoersen.
Belangrijker daarbij is ook dat een groot 
gedeelte van de totale energieprijs be- 
staat uit netwerkkosten en belastingen 
(energiebelasting, ODE en btw). Daar-
door profiteren we minder direct van 
grondstof prijsdalingen (olie) in de ener- 
giemarkt en aan de (benzine)pomp.

Wat deden de 
energieprijzen?
Januari 
Het jaar 2015 is begonnen met een daling van de energieprijzen door aanhoudend 
relatief warm weer en een lage en steeds maar dalende olieprijs zorgden voor 
lagere gas- en kolenprijzen. Er waren relatief gezien geen verdere escalaties met 
betrekking tot geopolitieke spanningen en verder was er sprake van een goede 
(gas) aanvoer en een lage industriële vraag. 

Februari
Doordat de Europese Unie het aantal CO2- rechten verminderde, werden de 
elektriciteitsprijzen steeds meer beïnvloed door de prijs van deze CO2-rechten. 
Energieleveranciers en bedrijven (industrie) moeten CO2-rechten kopen om hun 
uitstoot te compenseren. Met dit beleid probeert de Europese Unie de productie 
van hernieuwbare energie te stimuleren. Tevens reageerden de gasprijzen sterk 
(opwaarts) op het besluit van minister Kamp om de gaswinning in Slochteren  
verder terug te dringen. 

Mei 
De gasprijs voor levering in 2016 daalde begin mei door oplopende temperaturen 
waardoor de vraag naar gas voor verwarmingsdoeleinden minder was. Tevens was 
de hoeveelheid (vloeibaar) LNG die geleverd wordt aan Europa stabiel en was er 
sprake van een goede aanvoer. Als gevolg van dit extra aanbod op de markt daal-
de de gasprijs op de termijnmarkt. 

De euro staat de afgelopen tijd weer onder druk en wordt zwakker ten opzichte 
van de dollar en de Britse pond.  De Griekse schuldenkwestie speelt hierin een 
belangrijke rol. Onze olie- en gasprijzen worden hiermee duurder. 
De recente stijging van de olieprijs komt ook voort uit een toename van geo- 
politieke spanningen in Jemen.  De onzekerheid over transport en aanvoer zorgt 
ervoor dat er een risicopremie verdisconteerd zit in de olieprijs. Daarbij komt dat 
de seizoensgebonden vraag in de zomer vaak toeneemt. Sinds eind mei is de elek-
triciteitsmarkt in Nederland gekoppeld aan die van Frankrijk, Duitsland en België. 
Dit zorgt voor een eenduidige manier van prijsberekening en voor een groter aan-
bod en import uit deze buurlanden. Hierdoor zijn de elektriciteitsprijzen gedaald 
in de afgelopen weken en wordt waarschijnlijk het prijsverschil in de toekomst 
tussen de Europese landen steeds kleiner. 
       drs. Erik Spriensma

Aankomende maanden? 
Hoe de prijsvorming op de elektriciteits- en gasmarkt de komende maanden zal 
verlopen, hangt af van hoe de economie (Griekenland) zich ontwikkelt en wat er 
met de (Europese) temperaturen en grondstofprijzen gebeurt. Een dalende euro-
koers en een hogere CO2 prijs kunnen daarbij een mogelijk een opwaarts effect 
hebben. 

Datum marktupdate: 15-6-2015



Businesscase:
Stichting Bibliotheken Midden Friesland 

De Facilitaire Coöperatie werd gevraagd om voor Bibliotheken Midden 
Friesland (9 vestigingen) of wij de gehele facilitaire begroting konden 
doorlichten. Dat hield in van koffie, telefonie tot aan energie. Op dat moment 
was de energielevering versnipperd door verschillende leveranciers en 
contracten. Het advies van onze kant is dan ook om overzicht en grip te 
creëren. Voor onafhankelijke advies op energiegebied werken wij altijd samen 
met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ om een zo gunstig mogelijk bespa-
ringsresultaat te realiseren. 
Dhr. Spriensma heeft na een analyse van de verbruiken, installaties en 
contracten een klant specifiek voorstel voor de Stichting Bibliotheken Midden 
Friesland gemaakt. De hierna uitgeschreven energietender bij verschillende 
leveranciers heeft geresulteerd in één nieuwe energieleverancier waar alle 
aansluitingen zijn ondergebracht (alles onder 1 dak). Hierdoor is er een 
besparing gerealiseerd van ongeveer 27% op de energieleveringskosten. 
Besparen is natuurlijk mooi, maar om dan ook nog eens de facturen te 
verminderen en de “kleine lettertjes” te elimineren is nog eens een extra 
meerwaarde. Het prettige vinden wij in deze samenwerking dat er 100% 
transparantie is. 
Jeroen van Denderen – de Facilitaire Coöperatie 

facilitaire ondersteuning

Wat doet de Facilitaire Coöperatie?
De Facilitaire Coöperatie bestaat uit een groep 
enthousiaste facilitaire consultants. Vanuit 
onze gezamenlijke drive zetten we ons in om 
gezamenlijk of met elkaar een zo’n gunstig 
mogelijk resultaat voor de klant te behalen 
met een constante focus op ‘ontzorgen en 
kosten besparen’. Binnen veel organisaties 
worden ongemerkt teveel kosten gemaakt 
op facilitair gebied. 
Door middel van een gratis scan van uw huidige 
facilitaire contracten brengen we deze kosten 
in kaart en geven we u een prognose van de 

mogelijke besparingen. Deze scan beperkt zich 
niet alleen tot besparen, bij signalering van 
kwaliteit en/of procesverbeteringen zullen wij 
dit ook rapporteren. Als wij naar aanleiding 
van dit rapport de besparingen voor u mogen 
realiseren (heronderhandelen en/of opnieuw 
aanbesteden) ontvangt DFC over deze bespa-
ring op jaarbasis een vooraf afgesproken 
percentage van de besparing. 

“Gemiddeld behaald de Facilitaire Coöperatie 
bij klanten een besparing van 25-40% t.o.v. 

de bestaande facilitaire contracten”.

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ 
participeert in de Facilitaire Coöperatie Colofon

‘Het Snoer Om’ is een uitgave van 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’, 
Hoedenmakerstraat 1, 8043 BJ Zwolle. 
Telefoonnummer: 06-443939312 
Email: info@het-snoer-om.nl 

Hoofdredactie: drs. Erik Spriensma
Vormgeving: L.U. Vormgeving, 
    www.luvormgeving.nl

Disclaimer: Dit magazine is met de grootst mo-

gelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te 

sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/

of niet up-to-date is. 

De juistheid en volledigheid van deze informatie 

kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuisthe- 

den kunnen voorkomen. 

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden 

ontleend aan de in dit document aangeboden 

informatie. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ 

en de bij dit magazine betrokken redactieleden 

aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid 

voor schade die het directe of indirecte gevolg is 

van de opgenomen informatie. Op alle leveringen 

en diensten zijn de Algemene voorwaarden van 

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toe-

passing zoals gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel Oost Nederland (onder nummer 

58089845). 

Het doel van dit magazine  
‘Het Snoer Om’ is om u als relatie 
te informeren over zaken die spe-
len omtrent de dienstverlening van  
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer 
Om’ en haar relaties. Heeft u vragen 
naar aanleiding van dit magazine, 
of wilt u weten wat Energie Advies-
bureau ‘Het Snoer Om’ voor u kan 
betekenen, neemt u gerust contact 
met ons op. Ook indien u het niet 
op prijs stelt om dit magazine te 
ontvangen, laat het ons dan weten. 

Duurzaamheid en MVO
 Businesscase: “duurzame CO2-neutrale koffie” van Hesselink Koffie

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (MVO) nemen een steeds belangrijkere plaats in bij 
veel bedrijven. Duurzaamheid is tevens een visitekaartje voor 
uw bedrijf en kan een positief effect hebben op uw klanten 
en overige stakeholders. Het installeren van zonnepanelen 
kan daarmee een geschikte vorm van MVO zijn.

In het kader van duurzaamheid en MVO, belichten wij  
hier graag de businesscase zonnepanelen van onze 
opdrachtgever Hesselink Koffie.

Hesselink Koffie staat voor duurzame CO2-neutrale koffie, 
in elke zin van het woord. Zo wekt deze branderij zelf zijn 
‘groene’ elektriciteit op met 390 zonnepanelen op het dak 
van de koffiebranderij. Deze zonnepanelen zijn goed voor 
circa 80.000 kWh per jaar.  Hierdoor wordt de CO2-footprint 
nog verder verkleind. Mocht de koffiebranderij op een  
donkere dag wat extra energie nodig hebben, dan koopt 
koffiebranderij Hesselink dit natuurlijk groen in. 
Benieuwd naar de kwaliteitskoffie van Hesselink? Kijk op 
de vernieuwde website: www.hesselinkkoffie.nl 

                drs. Erik Spriensma

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ voerde de contract- 
bemiddeling uit voor het energiecontract en de bijbehorende 
terugleveringsovereenkomsten, na de plaatsing van de  
zonnepaneleninstallatie bij Koffiebranderij Hesselink. 
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Dak, Hesselink Koffiebranderij


