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volgens de Wet Milieubeheer 
het €nergiek Toezicht project van de 
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(LED)Verlichting

‘Een blik naar de horizon...’



Inhoud ‘Het Snoer Om’

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 dat u nodig heeft 
uit het energienet. U wordt uw eigen 
energieleverancier en bent minder 
afhankelijk van andere energiebronnen. 
Wij verzorgen financiële haalbaarheids-
studies 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.

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’.

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.

Dienstverlening
 1. Inkoop van gas en elektriciteit
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In deze uitgave van ‘Het Snoer Om’ 
willen wij u graag meenemen en 
informeren over deze bovengenoemde 
ontwikkelingen, 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

Voorwoord
  Duurzaamheid…onze toekomst?!
Landelijk en mondiaal wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Daarom 
zijn er verschillende afspraken gemaakt om ook in Nederland het energieverbruik te vermin-
deren. Afgelopen maand was er voor de zoveelste keer in het nieuws, dat onze klimaatdoel-
stellingen die in het energieakkoord zijn vastgelegd, niet gehaald lijken te worden.  
De doelstelling is dat in 2020 ruim 14% van onze elektriciteit wordt opgewekt uit duur- 
zame energiebronnen. Het is teleurstellend nieuws dat Nederland tot één van de slechtste 
jongetjes van de klas behoort, als het gaat om verduurzaming van onze energiebehoefte in 
Europees opzicht.  

In onze maatschappij is er wel steeds meer een groeiende aandacht voor duurzaamheid.  
In feite betekent duurzaamheid dat iets langer kan blijven bestaan. Afgelopen 
jaar zijn mijn vrouw en ik de trotse ouders geworden van een prachtige  
dochter. Ik hoop zeker dat in het kader van duurzaamheid, onze aarde nog 
lang mag blijven bestaan voor onze kinderen. Ook zij moeten straks kunnen 
genieten van schone lucht, schoon water en een schone omgeving. 
Ook ik moet eerlijk bekennen dat ik privé en zakelijk, duurzaamheidinves-
teringen misschien nog steeds te veel bekijk vanuit een bedrijfseconomisch 
rendement. Helaas gingen duurzaamheid en bedrijfseconomisch rendement 
nog niet altijd samen in de afgelopen jaren. En toch begint de realisatie van het energieakkoord en een duurzamere wereld 
in feite bij onszelf. Bijvoorbeeld door afval nog beter te scheiden, zuiniger te zijn met water en energie. En meer te letten op 
gebruik van goede isolatie en milieuvriendelijke materialen in ons huishouden.

Indien u toch nog een zetje nodig heeft om energie te gaan 
besparen en te verduurzamen, dan kunt u gerust zijn, want 
onze overheid heeft een wettelijke lijst maatregelen klaar 
liggen voor zowel burgers als organisaties, om u te sturen 
richting energiebesparing en duurzaamheid. Vanuit Europese 
richtlijnen waren grotere ondernemingen (organisaties met 
een jaaromzet > € 50 miljoen of met meer dan 250 werkne-
mers) al verplicht om een energie audit uit te voeren om 
meer energie te besparen en dient energiemanagement 
verplicht deel uit te maken van hun bedrijfsvoering. Maar 
ook huiseigenaren zijn sinds 2015 verplicht bij de verkoop of 
verhuur van de woning een (definitief ) energielabel aan de 
koper of huurder te geven. Tevens zal er in Nederland meer 
gehandhaafd en gecontroleerd worden op de al bestaande 
verplichting uit het Activiteitenbesluit om energiebesparen-
de maatregelen door te voeren. In het energieakkoord van 
2013 is afgesproken dat organisaties die jaarlijks minimaal 
50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken 
wettelijke verplicht zijn om energiebesparende maatregelen 
uit te voeren die zich in vijf jaren of minder terugverdienen. 
Deze bedrijven moeten binnenkort gaan aantonen of ze aan 
deze verplichtingen voldoen. 

Door deze overgang naar een duurzamere energiehuis- 
houding in Nederland, betekent het energieakkoord ook een 

belastingderving voor de Nederlandse Staat van enkele  
honderden miljoenen euro`s. In het energieakkoord is vast-
gelegd dat dat dit wordt gedekt uit een belastingverhoging 
voor bedrijven en consumenten. De belastingplannen die  
gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag 2015, zijn op het 
gebied van de energiebelasting 2016 op het laatste moment 
weer gewijzigd door ons kabinet. Dit door de maatschappe- 
lijke kosten voor onze duurzaamheidstransitie. De energie- 
belasting op aardgas stijgt daarmee onverwacht fors  
met ruim 31%. Deze wijzigingen in dit ietwat zwalkende 
overheidsbeleid, kunnen de rendementen en terugverdien-
tijden van bepaalde duurzaamheids- en energiebesparende 
investeringen zoals zonneboilers, isolatie en warmtepompen 
wel weer in een veel gunstiger perspectief zetten. 

Ik hoop dat in het kader van duurzaamheid, onze aarde 
nog lang mag blijven bestaan voor onze kinderen.

Erik Spriensm
a, energie adviseur
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‘Een blik naar de horizon…
 duurzaamheid een bedreiging of kans?’ 

2015 
Momenteel wonen de meeste Nederlanders in Nederland in 
jaren `70 rijtjeshuizen. Huizen die gebouwd zijn voor 1975  
zijn vaak slecht geïsoleerd, omdat isolatie in woningen voor 
die tijd nog niet verplicht was. Een woning zonder isolatie  
verliest veel warmte via ramen, buitenmuren, het dak en via 
de vloer van de begane grond. Het gemiddelde energiever-
bruik ligt op 3500 kWh en 1600 m3 gas. In de winterperiode 

is er sprake van een duidelijk piekverbruik voor zowel gas als  
elektriciteit, vanwege de verlichting die langer aan staat en 
de verwarming langer en hoger aan staat. Over een dag 
genomen ligt de afnamepiek in de ochtend en in de avond, 
wanneer mensen opstaan en thuiskomen van het werk.  
We rijden nog maar mondjesmaat in hybride of elektrische 
auto`s en nog steeds in vooral auto`s met benzine en diesel.

Een blik naar 2035
In 2035 zullen de meeste woningen gerenoveerd zijn, zodat 
deze gemiddeld een energielabel A hebben. Bij ongeveer 
80% van de woningen staat een elektrische auto voor de 
deur en via warmtepompen worden de woningen verwarmd. 
Er zal ook bij de meeste huishoudens sprake zijn van een 
keuken met een elektrische kookplaat. 90% van de woningen 
heeft een installatie van zonnepanelen en/of zonnecollec-
toren in combinatie met zonneboilers. Daarbij zal de helft 
van de woningen een accu hebben, waarmee de eigen elek-
triciteitsbehoefte van een week middels deze eigen opslag-
capaciteit kan worden opgeslagen. De gemiddelde jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik is gestegen naar ongeveer 7500 kWh. 
Ongeveer 2000 kWh van die behoefte komt door de elek-
trische auto. De warmtepomp is verantwoordelijk voor zo`n 
3500 kWh en het originele verbruik is gedaald naar 2000 
kWh. Een gemiddeld huishouden wekt 3000 kWh op middels 

eigen zonnepanelen, welke voor een groot gedeelte direct 
verbruikt wordt door de warmtepomp en/of andere elek-
trische installaties. Het overige gedeelte wordt opgeslagen 
en een gedeelte wordt teruggeleverd aan het energienet. 
Er wordt veel minder tot zelfs helemaal geen aardgas meer 
verbruikt. 
De seizoensafhankelijke piek met betrekking tot het elek- 
triciteitsverbruik is veel grilliger geworden, vanwege de  
verwarming door warmtepompen.  De verbruikspiek over  
de dag heen is verschoven naar de nacht, wanneer de elek-
trische auto`s worden opgeladen. Midden op de dag in de 
zomer is er echter sprake van een overaanbod aan stroom, 
door de opwekking van stroom door zonnepanelen, wel-
ke maar voor een klein gedeelte gebruikt en opgeslagen 
worden in de woningen, omdat de mensen op het werk zijn. 
Tot zover het toekomstbeeld van stichting Natuur & Milieu en 
netbeheerder Stedin.

‘Als gevolg van de sterke groei van  
zonnepanelen, warmtepompen en elek-
trische autò s verandert ons energienet’

Ons hele energienet zal dus van een 
vraag gestuurd energienet (waarbij 
elektriciteitscentrales reageerden op de 
vraag van consumenten en bedrijven) 
naar een aanbod gestuurd energienet 
transformeren. De fluctuerende elek-
triciteitsproductie van windturbines 

en zonnepanelen moeten in gepast 
worden in ons energienet en waarbij 
er rekening gehouden wordt met een 
verwachte stijging van de elektriciteits- 
vraag door warmtepompen en elek-
trische auto’s. 

Op dit moment wordt er steeds meer 
geëxperimenteerd om bijvoorbeeld  
de elektrische auto in te zetten als een 
soort van mobiel opslagmedium. Het 

handige van de elektrische auto is 
dat de accu gebruikt kan worden om 
bijvoorbeeld overtallige stroom door 
zonnepanelen opgewekt in op te slaan. 
Ook kunnen de accu’s uit elektrische 
auto’s de opgeslagen stroom trans-
porteren bij een grotere piekvraag aan 
elektriciteit en op deze manier elektri- 
citeitscentrales (kolen of gasgestookt) 
ondersteunen in het bijschakelen van 
meer productie-eenheden. >>
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‘Duurzame energie in 2020 gratis en per abonnement’



‘Duurzame energie in 2020 gratis en 
per abonnement, consumenten betalen 
dan alleen nog voor transport en opslag’

Dat voorspellen netbeheerders en 
deskundigen uit de Nederlandse  
energiebranche. Zij zullen hun visie op 
de energierekening van 2020 toelichten 
tijdens de conferentie ‘The Solar Future 
NL- Prepare for change’, blijkt uit een 
persbericht van SolarPlaza, de initiator 
van het congres.

Het volgende is te lezen in het persbericht van SolarPlaza: 
‘(…) Hoewel dalende stroomprijzen investeringen in zonne- en windenergie 
moeilijker maken en concurrentie met goedkopere kolencentrales lastig is zonder 
adequate CO2-heffing, verwachten deskundigen dat de transitie naar duurzame 
energie doorzet. Vooral onder publieke en politieke druk en door steeds strengere 
klimaatafspraken. ,,Ondanks de lage stroomprijzen in de laatste jaren zijn er nog 
nooit zoveel zon- en windparken bijgekomen,” zegt woordvoerder Martijn Boel-
houwer van Netbeheer Nederland. ,,Het duurt hooguit een paar maanden langer 
om je investering terug te verdienen. De vraag is dan ook niet of we gaan verduur-
zamen, maar wanneer.”
Volgens eigenaar Rob van Leeuwen van Jules Energy – dat aanbieders helpt 
om hun groene stroom te verhandelen op de dag- en onbalansmarkt – zal de 
variabele kostprijs van duurzame energie binnen afzienbare tijd naar 0 cent per 
kilowattuur gaan, al hangt het tempo van overheidsmaatregelen en subsidies af. 
,,Je gaat straks alleen nog maar betalen voor transport en opslag. Daarvoor sluit 
je net als bij je telefoon een abonnement af of je koopt een prepaid stroomkaart 
bij de Albert Heijn,” voorspelt hij. Voorwaarde is volgens hem wel dat duurzame 
stroomaanbieders investeren in batterijen, anders is die vanwege de onvoorspel-
bare levering moeilijk verhandelbaar.” (…)’
‘(…) Volgens Boelhouwer staat er op de toekomstige energierekening ook een 
soort CO2-belasting, gekoppeld aan emissies. Omdat de prijs van duurzame  
energie schommelt, zal er in de toekomst per kwartier afgerekend worden. De 
invoering van slimme meters en smart grids maakt dat mogelijk. Momenteel doen 
300 gezinnen uit Amersfoort mee aan een proef hiermee. Boelhouwer: ,,Het voor-
deel hiervan is dat mensen als het ware verleid worden hun gedrag aan te passen. 
Dus als er bijvoorbeeld veel zonne-energie uit Duitsland is en de prijs bijna nul, 
dan gaan ze de elektrische auto opladen en de airco aanzetten. Als stroom duur 
is zetten ze de wasmachine pas over twee uur aan. Dan gebruiken mensen duur-
zame energie op het moment dat het er is.” (…)’

Kansen voor bedrijven/consumenten 
die hier op inspelen
Uit de geschetste toekomstvisies blijkt dat vraag en aanbod, 
door een steeds groter aandeel hernieuwbare elektriciteit, 
steeds wisselender en beter op elkaar afgestemd moeten 
worden. Dit biedt kansen voor het verschuiven van elek- 
triciteitsvraag van momenten met weinig aanbod en dus 
dure elektriciteit, naar momenten met veel aanbod en daar-
door goedkopere elektriciteit. Consumenten en bedrijven 
zullen gestimuleerd worden om energieverbruik flexibel te 
gebruiken op momenten dat de kostprijs laag is. Wat een 
kostenbesparing kan bieden voor consumenten en bedrijven 
die hier op inspelen. 
Bijvoorbeeld door de wasmachine of de warmtepompboiler 
op lage kostprijsmomenten van stroom aan te zetten. Of de 
situatie dat een bedrijf het machinepark inzet op aanbod-
pieken en daarmee extra inkomsten genereert in plaats van 
stroomkosten te moeten betalen om onbalans op het ener-
gienet te voorkomen. Ook met de accu van de elektrische 
auto is het denkbaar dat binnenkort geld te verdienen is, 
dankzij de prijsverschillen van elektriciteit. Bij een over- 
capaciteit aan stroom, als een kWh dus minder kost, zal  
de elektrische auto opgeladen kunnen worden. En bij een  
tariefstijging van een kWh bij een tekort aan stroom op

het energienet, zou de stroom uit de accu ontladen kunnen 
worden en aangeboden worden aan het energienet middels 
terug levering. 

Terug naar het jaar 2016: 
de Energieboer in Drenthe
Inmiddels staat voor de agrarische sector een eerste grote 
particuliere opslag voor zonnestroom bij een Drents akker- 
bouwbedrijf in Odoorn. Bij dit akkerbouwbedrijf is er sprake 
van ongeveer 1100 zonnepanelen op de daken van de 
loodsen. Op het bedrijf staat een grote accu ter grootte van 
een container waar het overschot aan zonnestroom wordt 
opgeslagen. Via allerlei softwareprogramma`s worden de 
prijsschommelingen op de energiemarkt dagelijks gevolgd. 
Als de elektriciteitsprijs boven een bepaald niveau uitkomt 
wordt de overtollige stroom verkocht. Bij lage stroomprijzen 
koopt de akkerbouwer stroom terug van de energiemarkt. 
Het bouwen en ontwerpen van de accu in combinatie met 
het softwaresysteem vergde wel een enorme investering van 
ongeveer 6 ton. Het akkerbouwbedrijf kreeg daarbij steun 
van de provincie Drenthe, in de vorm van een subsidie en 
lening.

Is de stip aan de horizon met betrekking tot 
duurzaamheid dichterbij dan we denken?

Bronnen:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/
www.frissedingen.nl/toekomstbeeld-2035/
www.trouw.nl/tr/nl/5151/vincent-wil-zon/article/detail/4253894/2016/03/08/de-auto-wordt-al-een-energiecentrale.dhtml
www.energietrends.info/

www.dvhn.nl/drenthe/energieopslag-bij-de-boer-van-start-21186071.html
www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106720/akkerbouwer-in-odoorn-wordt-ook-energieboer
www.ensoc.nl/kennisbank/energieopslag-begint-rol-te-spelen-in-het-net 
www.perssupport.nl/persbericht/98836/duurzame-energie-in-2020-gratis-en-per-abonnement
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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’. 

Hotel het Witteveen, gastvrijheid in een 
sfeervolle Drentse boerderij

Paarse heidevelden, zandverstuivingen en uitgestrekte 
bossen, afgewisseld door pittoreske dorpen en gezellige 
steden. In Drenthe, misschien wel de meest veelzijdige pro-
vincie van Nederland, vindt u het allemaal. Te midden van al 
dit moois geniet u in het hotel het Witteveen van de Drentse 
gastvrijheid, heerlijke ontbijtbuffetten en smaakvolle diners. 
Het personeel van Het Witteveen kan u adviseren over mooie 
fietsroutes in de omgeving. Westerbork en museumdorp 
Orvelte liggen op minder dan 5 km van het hotel.  
Attractiepark Slagharen ligt op ongeveer 30 minuten rijden 
van Het Witteveen. 

Daarnaast kan er in alle rust bij Hotel Witteveen vergaderd 
worden. De vergaderzaal van Hotel Het Witte Veen biedt 
allerlei faciliteiten voor bedrijven met zakelijke afspraken  
of events. Daarnaast verzorgen we naar wens ontbijt, lunch, 
diner en hapjes.

Energie
Via een inloopspreekuur bij Alan Accountants & Adviseurs 
kwamen wij in contact met Erik Spriensma van Energie 
Adviesbureau’ Het Snoer Om’. Wij kregen het vermoeden 
dat we teveel betaalden voor onze energierekening. Na 
een onafhankelijke contractscan en analyse van onze 
jaarafrekening lag er een besparingsmogelijkheid ten 
opzichte van ons huidige inkoopcollectief waar we als 
hotel het Witteveen bij waren aangesloten. 
We constateerden dat “massa niet altijd kassa” betekent 
bij de collectieve inkoop van energie. We hebben Energie 
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ vervolgens gevraagd om 
ons te ondersteunen en te adviseren voor ons nieuwe 
gas- en elektriciteitscontract. In het heldere inkoopproces 
hadden we er zelf namelijk geen omkijken naar en werden 
we goed geïnformeerd over de ins & outs van opzeg-
brieven, offertes en leveringscontracten. Het neemt ons 
veel werk uit handen. We worden tevens zeer goed op 
de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op de 
energiemarkt. Ook word je als klant goed op de hoogte 
gehouden van gunstige inkoopmomenten en ontvangen 
klanten op deze manier de scherpste energietarieven.



Forse stijging 
energiebelasting gas
De energiebelasting en de opslag  
duurzame energie gingen in 2016 
helaas omhoog voor bedrijven  
en consumenten.

De belastingplannen gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2015, zijn op het laatste moment gewijzigd door het kabinet. De energie- 
belasting op aardgas stijgt onverwacht fors. Dit kan van invloed zijn op de berekening van uw nieuwe maandelijkse voorschot (gas) 
en/of maandnota (gas) door uw energieleverancier. 
De eerdere aangekondigde geplande stijging van de energiebelasting voor elektriciteit is een daling geworden van ruim 15% in de 
belastingschijf 0-10.000 kWh. En de eerder aangekondigde energiebelastingstijging van 4,9% voor aardgas (gepresenteerd tijdens 
Prinsjesdag), is tijdens de uiteindelijke behandeling van het wetsvoorstel, een stijging geworden van ruim 31%. 

Bron: 
www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/12/23/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016

bron: w
w

w
.rijksoverheid.nl/docum

enten/circulaires/2015/12/23/belangrijkste-w
ijzigingen-belastingen-2016

De reden van de forse stijging
Volgens het energieakkoord krijgen kolencentrales een vrij- 
stelling van kolenbelasting bij de opwekking van elektriciteit. 
Er is afgesproken dat deze kolencentrales de meest vervui- 
lende elektriciteitsproductie structureel zullen verminderen 
en afbouwen, met als doel de CO2 uitstoot te verlagen. 
Door deze overgang naar een duurzamere energiehuishou- 
ding in Nederland, brengt dit een inkomstenderving voor 
de Nederlandse Staat met zich mee van enkele honderden 
miljoenen euro`s. In het energieakkoord is vastgelegd dat dat 
dit wordt gedekt uit een belastingverhoging voor bedrijven 
en consumenten.

Wat is nu de invloed geweest van de energiebelasting- 
wijziging op de energienota in januari 2016
Voor huishoudens betekent de energiebelastingstijging een 
extra kostenstijging van gemiddeld € 80-150 euro per jaar. 
Voor gas grootvebruikers met meer dan 170.000 m3 betekent 
dit als snel een hogere kostenpost van meer dan € 10.000,- 
per jaar. 
De energierekening is opgebouwd uit leveringskosten,  
energiebelasting en netwerkkosten.
Naast de kosten voor levering, worden uw totale energie-
kosten ook bepaald door kosten voor transport (netbeheer), 
meterkosten en overheidsheffingen (BTW, energiebelasting 
en opslag duurzame energie). Op dit moment bedragen de 
leveringskosten voor een MKB bedrijf met een kleinverbruik- 
aansluiting voor gas en elektriciteit, gemiddeld zo’n 50% van 
de energienota, ten opzichte van de energiebelasting en 
kosten voor transport (netbeheer).
U kunt besparen op de leveringskosten van energie. De
overige (50%) kosten van uw energierekening (netwerk-

kosten en energiebelasting) zijn bij alle energie aanbieders 
gelijk. De energiebelasting wordt door de overheid bepaald 
en het bedrag hangt af van uw verbruik d.w.z. hoe meer  
energie u verbruikt, hoe meer u betaalt. De netwerkkosten 
zijn regioafhankelijke vaste kosten, d.w.z. uw regio en capa- 
citeit van uw aansluiting is bepalend voor de netwerkkosten.

Hoe zijn de energiekosten nog te beïnvloeden?
- De leveringskosten van gas en elektriciteit zijn wel sterk te 

beïnvloeden, door op een gunstig marktmoment uw stroom 
en gas in te kopen. Tevens wordt op dit onderdeel sterk 
geconcurreerd door energieleveranciers.  
Vooral de stijging van de energiebelasting op gas, zorgt 
ervoor dat bedrijven en consumenten minder zullen merken 
van de daling van de gasleveringstarieven (die gedaald zijn 
door de milde winter, de lage olieprijs en door ingekocht te 
hebben op een laag marktmoment).

- Zoals u kunt lezen bestaat een fors deel (bijna 50%) van 
de energienota uit transportkosten en energiebelasting. 
Deze kosten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Duurzaamheids-
investeringen zoals besparende verlichting, zonnepanelen, 
zonnecollectoren en zonneboilers, isolatie en een warmte-
pomp kunnen voor bepaalde bedrijfsvoeringen (met een 
geschikt energieprofiel) het verbruik omlaag brengen en 
ervoor zorgen dat u energieneutraal wordt. Hierdoor bent 
u minder afhankelijk van schommelingen in de kostprijs  
van andere energiebronnen en overheidstoeslagen uit het 
Nederlandse energienet. Rendement en terugverdientijden 
van duurzame oplossingen kunnen dus verschillen per  
bedrijfssoort. Maar ook door de wijziging van het over- 
heidsbeleid, zoals bij deze forse belastingstijging, kunnen 
terugverdientijden korter worden.
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Wanneer ben ik een grootverbruiker of 
kleinverbruiker van elektriciteit of gas?

In de Elektriciteit- en Gaswet wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een klein- en een grootverbruiker.
De grens was vroeger gebaseerd op volume. Dit had 
tot gevolg dat klanten het ene jaar op grootverbruik 
en het andere jaar op kleinverbruik werden afgere- 
kend. Vanaf 2009 wordt deze grens bepaald op basis 
van de technische capaciteit van de aansluiting. 
U bent een grootverbruiker wanneer u een elektrici- 
teitsaansluiting groter dan 3x80 ampère heeft en 
wanneer u een gasaansluiting heeft met een capaci- 
teit groter dan 40 kubieke meter per uur (40m3(n)/h).
U bent een kleinverbruiker als u een aansluiting hebt 
met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. En u 
bent een kleinverbruiker als u maximaal een G25 
gasmeter heeft die niet meer dan 40 kubieke meter 
gas per uur doorlaat. 
De netbeheerder in uw regio kan u vertellen wat 
de grootte van uw aansluiting is. De Elektriciteit- 
en Gaswet beschermen kleinverbruikers beter dan 
grootverbruikers. Het regelen van een grootverbruik 
energiecontract kent voor u als klant meer risico’s. 
Uiteraard vergelijkt Energie Adviesbureau ‘Het Snoer 
Om’ ook de leveringsvoorwaarden voor u. Op deze 
manier voorkomen wij onverwachte kosten door de 
‘kleine lettertjes’ van energieleveranciers.

Wat is het verschil tussen vaste en  
variabele energietarieven? 

Bij de keuze voor een energiecontract kunt u kiezen 
uit een vaste prijs-methodiek en een variabele 
prijsmethodiek. Vaste energietarieven staan vast 
gedurende looptijd van uw contract. Dit biedt bud-
gettaire zekerheid. Eventuele marktstijgingen heb-
ben geen invloed op uw energieprijzen. 
Bij variabele tarieven wijzigen uw tarieven per maand, 
kwartaal of half jaar. Dit is afhankelijk van de ontwik-
kelingen van de markt. Variabele tarieven bieden een 
hoge mate van flexibiliteit en biedt mogelijkheden 
om te profiteren van mogelijke prijsdalingen in de 
markt. Onze ervaring is dat de vaste tarieven gem-
iddeld genomen op een lager niveau liggen ten 
opzichte van de gemiddelde variabele tarieven, om-
dat er een lagere risicopremie door de energielever-
ancier in verdisconteerd zit. 

Wat is een slimme meter? 

Vraag en aanbod zijn door een steeds groter aan-
deel hernieuwbare elektriciteit steeds wisselender 
en moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dit 
kan door toepassing van slimme apparaten in com-
binatie met slimme netten, ook wel ‘smart grids’ ge- 
noemd. Dit is de reden dat de slimme meter zijn 
intrede heeft gedaan vanaf 1 januari 2012 en staps-
gewijs wordt uitgerold in Nederland. Energieleve- 
ranciers en netbeheerders kunnen exact uitlezen op 
afstand wat er wordt geleverd en terug geleverd. 
Een slimme meter is dus een nieuw soort energieme-
ter. Deze energiemeter is digitaal. Uw netbeheerder 
kan via deze digitale meter uw meterstanden op af-
stand lezen. De slimme meter registreert de terugge-
leverde energie wanneer u teruglevert aan het net. 
Met een slimme meter krijgt u ook als consument of 
MKB organisatie meer inzicht in uw energieverbruik. 
De meeste grootverbruik aansluitingen zijn voorzien 
van telemetrie. Dit betekent dat uw meterstanden 
dagelijks (vanaf 100 kW) of maandelijks (minder dan 
100 kW) op afstand worden uitgelezen. Afhankelijk 
van uw jaarverbruik, uw meetinrichting en de af-
spraken die u maakt met uw leverancier, wordt ook 
uw gasaansluiting ingedeeld in een categorie voor 
uitlezing. Indien u geen telemetrie-aansluiting heeft, 
dan neemt uw meetbedrijf de meterstanden jaarlijks 
op en geeft deze door aan uw energieleverancier. 

Leidt een stilzwijgende verlenging  
van mijn energiecontract tot hogere 
energiekosten?

Veel energieleveranciers verlengen automatisch/
stilzwijgend uw energiecontract. Graag maken wij u 
er op attent dat een aantal energieleveranciers per  
1 juli 2016 (6 maanden voor afloop) of per 1 oktober 
(3 maanden voor afloop) de grootverbruik energie- 
contracten weer stilzwijgend en/of automatisch  
zullen verlengen. Vervolgens bent u het leverings-
jaar daaropvolgend overgeleverd aan het tarieven-
beleid van uw energieleverancier. 
Onze ervaring is dat energieleveranciers een veel 
hogere risicopremie in uw energietarieven verdis-
conteren van uw automatisch verlengde energie-
contract. U kunt hogere variabele kosten in 2017 ver-
mijden door uw energiecontract alvast tijdig op te 
zeggen. Kijk hiervoor in uw algemene voorwaarden 
of laat Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ een  
gratis contractscan verzorgen en u ondersteunen 
met het opstellen van een voorbeeld opzegbrief. In 
een bemiddelingstraject vergelijken we ook de voor-
waarden voor u, die veelal nog minstens zo belang- 
rijk zijn als de laagste energietarieven. We trachten 
dus te regelen dat er voor u geen stilzwijgende/ 
automatische verlenging meer van toepassing is bij 
uw nieuwe energiecontract. 

Bronnen:
www.consuwijzer.nl/energie/energiemeter/de-slimme-meter
www.enexis.nl/zakelijk/producten-en-diensten/meters

4 x 
veel gestelde 
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(LED)Verlichting 
Verlichting bedraagt gemiddeld 20-30% van het totale energieverbruik. In 
oudere kantoren kan dit oplopen tot 60% volgens Agentschap NL. Verlich- 
ting heeft daarmee een groot besparingspotentieel. Led-verlichting stijgt in 
populariteit. De kwaliteit is verbeterd de afgelopen jaar van Led verlichting 
en de prijzen zijn flink gedaald. LED’s zijn kostenbesparend, duurzamer en 
daarmee beter voor het milieu. Na de aanschaf van led-verlichting zal er 
veelal sprake zijn van een lager energieverbruik. De terugverdientijden  
hierbij kunnen echter per bedrijf en bedrijfstak, net als bij zonnepanelen, 
enorm variëren. Led-verlichting hoeft dus niet altijd de beste oplossing te 
zijn bij het vervangen van oude verlichting. 

Voordelen LED
De voordelen van led-verlichting zijn een lager energiever-
bruik, de langere gemiddelde levensduur (in branduren), een 
lagere warmteontwikkeling (minder koelvermogen nodig) en 
er is sprake van een kortere opwarmtijd. 
Houdt u er wel rekening mee dat de investeringskosten van 
led-verlichting vaak hoger ligt, dan de reguliere alternatie- 
ven. De terugverdientijd zal korter zijn in sectoren waar het 
aantal branduren hoger ligt. 

Testopstelling
Led-verlichting kent veel verschil in kwaliteit en kwantiteit, 
wat zich uit in lichtopbrengst, lichtkleur, levensduur en 
vermogensfactor. Laat u altijd goed informeren en kijk vooral 
op verklaringen op de verpakkingen van de led lampen/ 
armaturen voordat u tot aankoop overgaat. En zorg dat u 
kunt terugvallen op goede garantiebepalingen. 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 energieverbruik te meten.

Daarnaast is een belangrijk punt bij led-verlichting: hoe gaat 
u om met uitval? Kunt u er gemakkelijk bijkomen bij een 
defecte lamp, of als er één of een serie van led-verlichting 
uitvalt? Kunt u er met een keukentrap bij of moet u er bij met 
een hoogwerker? 

     “De grootste besparing is 
 de kWh die niet verbruikt wordt” 
Naast aanpassingen aan de verlichting kan een bewegings-
sensor geplaatst worden in ruimtes die minder vaak gebruikt 
worden. Hiermee gaat het licht alleen aan als er beweging 
wordt geconstateerd. Wanneer verlichting uit wordt gedaan 
in ruimtes die niet worden gebruikt, is hier doorgaans flink te 
besparen. Te denken valt aan ruimtes zoals sanitair ruimtes, 
magazijnen en opslagloodsen. Ook het uitdoen van de  
verlichting buiten openingstijden zorgt uiteraard voor een 
lager energieverbruik.

Bronnen: 
www.eon.nl/zakelijk/nl/slim-investeren/efficiente-verlichting.html
www.mkbservicedesk.nl/5128/hoe-kan-energie-besparen-verlichting.htm
www.mkbservicedesk.nl/3850/hoe-kan-energie-besparen-zakelijke.htm

www.sync.nl/led-verlichting-interessant-maar-reken-je-niet-rijk/
www.ledlichtnederland.nl/veel-gestelde-vragen/107-is-led-verlichting-subsidiabel-eia-
www.eon.nl/content/dam/eon_nl/zakelijk/Verlichting/EON_Productvergelijking_Verlichting_Algemeen.pdf

Wat zijn de verschillen tussen diverse soorten  
verlichting voor consumenten- en zakelijke klanten?

Levensduur

Efficiency

Vermogen
bij ca.600 lumen

Investering

Totale Kosten
10 jaar, 8 uur per dag 

% vergelijk

Gloeilamp

1.000 branduren

5-15 Lumen/Watt

60 Watt

€ 1 per stuk

€ 292

100%

Halogeen

2.000-3.000 branduren

10-20 Lumen/Watt

42 Watt

€ 3 per stuk

€ 201

69%

Spaarlamp

8.000-15.000 branduren

40-60 Lumen/Watt

13 Watt

€ 6 per stuk

€ 74

26%

LED

20.000-40.000 branduren

90-110 Lumen/Watt

8 Watt

€ 10 per stuk

€ 42

15%

Bron: Eon Productvergelijking Verlichting Algemeen (http://www.eon.nl/content/dam/eon_nl/zakelijk/Verlichting/EON_Productvergelijking_Verlichting_Algemeen.pdf)

Gloeilamp Halogeen Spaarlamp LED
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De energiebesparings- 
verplichting volgens de 
Wet Milieubeheer
het €nergiek Toezicht project 
van de provincie Groningen

Landelijk en mondiaal wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot 
omlaag te brengen. Daarom zijn er verschillende afspraken ge-
maakt om ook in Nederland het energieverbruik te verminderen. 
In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat organisaties 
die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3  
aan aardgas verbruiken wettelijke verplicht zijn om energie- 
besparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaren of 
minder terugverdienen. Deze bedrijven moeten aantonen of ze 
aan deze verplichtingen voldoen. Omdat dit voor alle partijen 
veel werk is, gaan de Omgevingsdienst en de gemeenten in 
Groningen met het project €nergiek Toezicht de bedrijven op  
een positieve manier helpen. Het Project Energiek Toezicht werd 
als pilot in de gemeente Leek gelanceerd om het vervolgens in 
alle gemeenten in de provincie Groningen toe te passen.

Met deze aanpak biedt het project €nergiek Toezicht, 
 ondernemers de kans te kiezen voor een ontzorgingspakket 
en daarmee te voorkomen dat de Omgevingsdienst (of 
de gemeente) moet overgaan tot handhaving. In het ont- 
zorgingspakket, dat in de vorm van 3 keuzemenu’s wordt  
gepresenteerd, zitten aansprekende ingrediënten waarmee 
ze ‘uit zichzelf’ of met hulp van een lokale marktpartij het  
nemen van energiebesparende maatregelen kunnen op- 
pakken zoals verplicht gesteld in de Wet Milieubeheer  
(Artikel 2:15 Activiteitenbesluit). 
Concreet houdt dit in dat er eerst inzicht wordt gegeven in 
het huidige energieverbruik en de bespaarmogelijkheden. 
Daarna wordt, samen met gekwalificeerde adviseurs, een 
plan van aanpak opgesteld. Samen met hen worden de te  
nemen maatregelen in de tijd weggezet en wordt berekend 
wat de maatregelen opleveren en wordt ondersteuning en 
advies geboden bij de aanvraag en beoordeling van offertes. 

Door fors te besparen op de inkoop blijft er geld over om te 
kunnen investeringen in energiebesparende maatregelen 
of het verduurzamen van uw energieverbruik.

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’  is onafhankelijk en 
gespecialiseerd in contractbemiddeling en energiekosten 
besparende adviezen en ook als adviserende partij betrokken 
bij het €nergiek Toezicht project.

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ biedt met een con-
tractscan inzage in het energieverbruik en reikt suggesties 
aan om diverse kostenbesparingen door te voeren op het 
gebied van uw energieovereenkomsten van gas en 
elektriciteit. Dat zijn vaak meer suggesties dan men denkt. 
Veelal ontbreekt het bij opdrachtgevers aan inzicht in  
energiecontracten. Opdrachtgevers worden enthousiast als 
ze zien dat er met slimme inkoop strategieën; vanuit kosten-
beheersing in een sterk fluctuerende energie inkoopmarkt, 
behoorlijk op de energielasten bespaard kan worden.

Het aanbieden van energiediensten stopt niet bij de  
contractbemiddeling van gas en elektriciteit. Rondom de 
levering van energie zijn er diverse aanvullende diensten 
waarmee wij u kunnen ondersteunen om de energiekosten 
verder te verlagen. >>
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3. Door een kritische analyse op de  
transportnota’s van elektriciteit voor een 
van onze opdrachtgevers kwam naar 
voren dat het gecontracteerde vermo-
gen veel hoger was, dan de in de praktijk  
opgetreden maximale belasting van 
de organisatie. Door het advies dit naar 
beneden bij te stellen werd er een ex-
tra besparing van 15% op de kosten 
voor transport- en meetdiensten gere-
aliseerd. Daarbij bood het inzage in het 
energieverbruik, waarbij er een te hoog 
dalverbruik werd gesignaleerd door mo-
gelijk sluipverbruik. Op basis van een 
vervolgstappen is dit verder onderzocht 
door een partnerorganisatie om dit 
dalverbruik verder te reduceren..

1. Met onze contractbemiddeling bij de inkoop van 
gas en elektriciteit besparen onze opdrachtgevers 
gemiddeld 15 tot 35 % op hun jaarlijks terugkerende 
inkoopkosten.

2. Recentelijk hebben wij voor een bedrijf met meerdere 
aansluitingen ruim € 10.000 aan energiebelasting weten 
terug te halen. Een verzoek kan met terugwerkende kracht 
tot 5 jaar terug worden ingediend hetgeen daarom gemid-
deld € 10.000 - € 20.000 kan opleveren, afhankelijk van uw 
bedrijfssituatie.

Onze opdrachtgevers weten 
hierdoor hun energiekosten 

aanzienlijk te verlagen

Gaat u zonne-energie opwekken? Dan kunt u profiteren van 
verschillende subsidies en fiscale regelingen van de overheid:

-  SDE+: subsidie voor hernieuwbare energietechnieken, waaronder zon
-  ISDE: subsidie voor zonneboilers
-  EDS: subsidie voor sportverenigingen die duurzame energie opwekken
-  EIA: fiscale regeling voor investeringen in energiezuinige en duurzame technieken
-  Verlaagd tarief: verlaagde energiebelasting voor collectieve opwekking van duurzame energie
- Salderen: direct achter de meter verrekenen van zelf opgewekte energie met het verbruik
- Experimenten elektriciteitswet: ontheffing van de Elektriciteitswet voor coöperaties en VvE’s, 

waardoor zij nettaken mogen uitvoeren.
- Innovatiesubsidie: de Topsector Energie heeft verschillende subsidies voor zonne-energie: Urban Energy, 

Demonstratie energie-innovatie (DEI) enHernieuwbare Energie. U kunt uw projectidee aan RVO.nl voorleggen voor 
advies over de subsidiemogelijkheden.

- Asbest eraf, zonnepanelen erop!: provinciale subsidie voor het verwijderen van agrarische asbestdaken wanneer hier 
zonnepanelen voor in de plaats komen.

- Verwijdering asbestdaken: rijkssubsidie voor het verwijderen van asbestdaken, te combineren met bovengenoemde 
provinciale regeling.

Bron: http://www.rvo.nl/energie-besparen-met-zon
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ENERGIEBESPARING 
IN KANTOREN

   Dit zijn de 15 erkende maatregelen

5. Aanvoertemperatuur 
CV-water automatisch 

regelen op basis van 
buitentemperatuur.

6. Opstarttijd cv-installa-
tie regelen op basis van 

buitentemperatuur 
en interne warmtelast.

7. Warmteverlies via 
warmwaterleidingen en 
-appendages beperken in 
onverwarmde ruimten. 

9. Onnodig branden 
van ruimteverlichting 

in pauzes en 
buiten bedrijfstijd 

voorkomen.

12. Onnodig branden 
van buitenverlich-

ting voorkomen.

8. Energiezuinige 
warmteopwekking van 

tapwater toepassen.

10. Geïnstalleerd vermo-
gen binnenverlichting 

beperken.

14. Geïnstalleerd vermogen  
reclameverlichting  
beperken.

11. Geïnstalleerd vermogen 
accentverlichting  
beperken.

Sinds 1 december 2015 is er een erken-
de maatregelenlijst voor kantoren. De 
lijst maakt het makkelijker om energie 
te besparen en zo aan de wet te vol-
doen. En zelfs: om geld te verdienen. 
De lijst bestaat uit gebouwgebonden 
maatregelen die binnen vijf jaar wor-
den terugverdiend.

Kijk op de website van de RVO voor 
meer informatie

13. Geïnstalleerd  
vermogen buiten-
verlichting beperken.

15. Energiezuinige 
warmteopwekking 
toepassen.

2. Onnodig aanstaan 
van ventilatie buiten 
bedrijfstijd voorkomen. 

4. Warmte uit uitgaande 
ventilatielucht gebruiken 
voor voorverwarmen 
ingaande ventilatielucht  
bij gebalanceerd 
ventilatiesysteem. 

1. Warmte- en koude-
verlies via buitenmuur 
beperken.  

3. Vollasturen ventilatoren  
beperken door afschake-

len van ventilatoren bij 
lager ventilatiedebiet. 

Bron: www.energiektoezicht.com/ http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/6616%20RVO%20Infographic%20Activiteitenbesluit%20A4st%20[5].pdf
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Het jaar 2015 was een bijzonder jaar waarin bedrijven kosten-
besparingen konden realiseren met betrekking tot de inkoop 
van gas en elektriciteit. De energieprijzen voor kolen en gas, 
zijn in navolging van het aanhoudende relatief warme  
(winter)weer en de steeds maar dalende olieprijs verder 
gedaald in 2016. 

Als het huidige prijsniveau wordt vergeleken met de ener-
gieprijzen uit 2008 dan is er sprake van een enorm contrast 
en van historisch zeer lage en gunstige tarieven voor gas en 
elektriciteit. De daling van de energieprijzen is naast de 
milde (winter)temperaturen, met daardoor een lagere  
energievraag, toe te schrijven aan nog een aantal andere  
factoren. Zo was in 2015 het aanbod van gas en olie sterk 
toegenomen door de productie van schaliegas in de  
Verenigde Staten. Tevens lag het productieplafond van  
olie door de OPEC landen op een hoog niveau, door extra 
aanbod vanuit Iran vanwege het opheffen van het handels- 
embargo. Door de lagere olieprijs, kon een lagere productie 

niet worden veroorloofd door de OPEC landen, die als olie- 
exporterende landen met hun dalende overheidsinkomsten 
erg afhankelijk zijn van deze olieprijs. Tevens bleef de vraag 
naar grondstoffen achter, door tegenvallende economische 
groei in landen als China. 

Na maanden van dalingen stegen de prijzen van zowel  
elektriciteit, gas en olie in de maand april van 2016. Dit  
tegen de verwachtingen in van veel analisten. Er is sprake  
van veel onzekerheid in de energiemarkt. Dit maakt de  
energiemarkten onrustig met op- en neergaande prijzen. 
April en met name in de maand mei rond Pinksteren was het 
relatief kouder ten opzichte van de seizoensnorm, wat resul- 
teerde in extra energiebehoefte (warmtevraag). En door een 
grondstofprijsstijging van olie, kolen, gas en van Co2 rechten, 
namen de kosten voor de opwekking van elektriciteit afge-
lopen weken toe. Dit zorgde voor het hoogste prijspeil voor 
gas en elektriciteit in de afgelopen 3-4 maanden. De olieprijs 
acteerde op het hoogste prijspeil sinds 6 maanden. 

Toekomst? 
Hoe de prijsvorming op de elektriciteits- en gasmarkt de komende maanden zal verlopen, hangt af 
van hoe de economie zich ontwikkelt en wat er met de (Europese) temperaturen en grondstofprijzen 
gebeurt. De belangrijkste drivers zullen de sterk bewegende olieprijs en CO2-prijs kunnen zijn

Datum marktupdate: 19-5-2016

Marktvisie
Het is onmogelijk om te voorspellen of de huidige tarieven nog verder kunnen 
gaan dalen, gelijk blijven of op korte termijn verder zullen stijgen. Op basis van het 
verloop van de tarieven sinds de liberalisering van de energiemarkt, is duidelijk 
waarneembaar dat de tarieven erg laag staan. Het betreft dus een historisch laag 
marktmoment voor elektriciteit en voor gas. Vanuit kostenbeheersing, budgettering 
en risicomanagement wensen veel opdrachtgevers van Energie Adviesbureau  
‘Het Snoer Om’ hun energievolume verder in de toekomst vast te leggen. De 
tarieven (en energieleveringskosten) staan immers vast, deze zijn eenvoudig  
te budgetteren en u komt bij marktstijgingen niet voor verassingen te staan.

Wat deden de energieprijzen?
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Colofon

Het doel van dit magazine van Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’ is om u als relatie te informeren over 
zaken die spelen omtrent de dienstverlening van Ener-
gie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en haar relaties. Heeft 
u vragen naar aanleiding van dit magazine, of wilt u 
weten wat Energie Adviesbureau ‘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. 

‘Het Snoer Om’ is een uitgave van 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’, 
Vincent van Goghstraat 15, 9312 RB Nietap. 
Telefoonnummer: 06-443939312 
Email: info@het-snoer-om.nl

Hoofdredactie: drs. Erik Spriensma
Vormgeving: www.luvormgeving.nl

Disclaimer: Dit magazine is met de grootst mogelijke 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. Onjuistheden kunnen voorkomen. Energie 

Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk 

en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het 

directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie.

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan 

de in dit document aangeboden informatie. 

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en de bij dit maga-

zine 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 toepassing zoals gede-

poneerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland 

(onder nummer 58089845). 
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