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‘In het verleden
behaalde resultaten
bieden geen garantie
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zonnepanelenprojecten halen het
niet, subsidiegeld blijft onbenut
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geeft prijsschommelingen
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Dienstverlening
1. Inkoop van gas en elektriciteit
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. Samen met
partnerorganisaties bieden wij meerdere diensten aan om uw zorgen op het gebied
van energie weg te nemen.

2.

4.

Haalbaarheidsonderzoek
energiebesparing (Zonnepanelen/Ledverlichting)

Nieuwe technieken maken het mogelijk
om zelf (duurzame) energie op te wekken. 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 haalbaarheidsstudies voor de inzet van zonnepanelen
en LED-verlichting.

3.

FactuurScan op transportkosten en meetdiensten
van de aansluiting

In de praktijk blijkt dat veel transport
overeenkomsten niet optimaal ingericht
zijn. De FactuurScan biedt inzage in
het energieverbruik en suggesties om
mogelijke kostenbesparingen door te
voeren inzake de energieleveringsovereenkomsten voor transport en meetdiensten. Zo kan na een analyse van de
transportnota’s naar voren komen, dat
het gecontracteerde vermogen 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 besparingsmogelijkheden gedetecteerd.

Teruggave
energiebelasting

Een aanzienlijk deel van de energienota
bestaat uit belastingen. De energiebelasting die u moet betalen wordt vastgesteld 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 voordeel te realiseren zijn.
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’
ontzorgt u met het indienen van de teruggaafregeling voor energiebelasting.

5.

Bemiddeling bij energiebesparingsonderzoeken
(energiescans)

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’
treedt op als bemiddelaar tussen
opdrachtgevers en samenwerkingspartners bij het zoeken naar energiebesparingsonderzoeken.

Inhoud ‘Het Snoer Om’
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subsidiegeld blijft onbenut
6. Klant aan het woord: Score b.v.
7. Transitie naar duurzame energie geeft prijsschommelingen
9. Vrijstelling van energiebelasting
10. Klant aan het woord: Novatec

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 zullen wij een verwijzing maken naar
één van onze samenwerkingspartners. Zij behoren tot het netwerk van Energie Adviesbureau
‘Het Snoer Om’.
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Voorwoord

“in het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst”

Er vinden wereldwijd grote politieke veranderingen plaats. Na de Tweede Kamer verkiezingen in maart is er in Nederland
sprake van een versnipperd politiek landschap met dertien partijen, die in de Tweede Kamer zijn gekomen. Ook is er een
officieel begin gemaakt met de Brexit. Het lijkt erop dat bij veel Europese verkiezingen de seinen op groen staan voor nationalistische partijen, die qua standpunten negatief tegenover één Europa staan. En met het aantreden van president Trump
lijkt de wereldpolitiek er anno 2017 niet overzichtelijker en zeker niet voorspelbaarder op te zijn geworden. Zo is ook de
energiemarkt er in het afgelopen jaar niet overzichtelijker en voorspelbaarder op geworden.
Erik Spriensma, energie adviseur

In het vorige magazine van HET SNOER OM, schreef ik reeds over diverse veranderingen
(bijvoorbeeld duurzaamheid) waar de energiemarkt momenteel mee te maken heeft. Het
historische lage prijsniveau in 2015-2016 kwam daarbij ter sprake, waar bedrijven opnieuw
extra kostenbesparingen konden realiseren met betrekking tot de inkoop van gas en elektriciteit. Sinds 2011 is er sprake van een dalende trendlijn voor de elektriciteitsprijzen. De
gastarieven dalen sinds 2014. In het vorige magazine schreef ik over de onverwachte dip van
de inkoopprijzen (en olieprijs) in april 2016, en de onzekere marktomstandigheden daarna.
Inmiddels is gebleken dat na een lange periode van dalingen, de prijzen van zowel elektriciteit en gas, vanaf april 2016 verder zijn blijven stijgen. De dalende trend van de energiemarkt
leek daarmee voorlopig gestagneerd. Ondanks een recente daling (mei 2017) van de olieprijs,
staat deze olieprijs ook nog duidelijk hoger ten opzichte van het dieptepunt dat begin vorig
jaar werd bereikt. In de afgelopen maanden is er wel weer sprake van een lichte daling van de
energieprijzen.
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Als gekeken wordt naar de ontwikkelingen van de tarieven sinds de liberalisering van de energiemarkt, dan is er nog steeds
sprake van historisch gunstige inkooptarieven. Zeker als dit vergeleken wordt met de prijsniveaus van voor de (krediet)crisis
in 2008. Energietarieven fluctueren (dagelijks) en zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Wat de prijsontwikkeling in het 2e half jaar van
2017 en daarna gaat doen, is lastig te voorspellen. Dit hangt van veel factoren af. Gaan de overheden en de energiebedrijven
samen versneld de kolen- en kerncentrales sluiten? Hoe ontwikkelen de olieprijs en de CO2-prijs zich? Ook zal er veel afhangen van de politieke beslissing over de gaswinning in Slochteren. Zal de gaskraan definitief dichtgedraaid worden, waarbij
Nederland mogelijk meer buitenlands gas zal moeten invoeren? >>

En niets is zo veranderlijk als het weer. Zo zal het dus
de aankomende jaren ook zijn met de energiemarkt.
De prijs van energie komt tot stand op handelsmarkten,
die net als financiële markten functioneren. Daarvan weten
we inmiddels dat de “in het verleden behaalde resultaten
helaas geen garantie bieden voor de toekomst”. Het wordt
steeds duidelijk dat de energiemarkt gekenmerkt worden
door volatiele prijzen. De volatiliteit, dat wil zeggen de beweeglijkheid van de prijzen, is toegenomen afgelopen jaar.
Dit is mede toe te schrijven aan de transitie naar duurzame
energie. De toegenomen productie van zon- en windstroom,
heeft een steeds grotere invloed op de prijsvorming op zowel
de dagmarkt als de termijnmarkt van elektriciteit. Het aanbod
van elektriciteit is op dit moment erg turbulent, met grote
prijsschommelingen als gevolg. Hierdoor piekt de daghandel
in elektriciteit. Waar vroeger voornamelijk de grondstofprijzen (zoals kolen en olie) een belangrijke prijsbepaler
waren voor de richting van de energieprijzen, heeft het
weer tegenwoordig ook een groot aandeel in de energieprijs. Zo is het aanbod van zon- en windenergie uit Duitsland
op bepaalde momenten zo groot, dat er dan sprake is van
negatieve stroomprijzen. Zakelijke gebruikers van elektriciteit
krijgen dan voor hun elektriciteitsafname geld toe.

Tot op heden is het erg kostbaar en lastig om zonne-energie
en windenergie in grote hoeveelheden op te slaan. Grote
batterijen en accu’s zullen in de toekomst moeten gaan
fungeren als opslagsysteem om onbalans op het energienet
door de onvoorspelbaarheid van de vraag en aanbod van
elektriciteit op te vangen. Momenteel komen er positieve
geluiden van een ‘batterijdoorbraak’ uit de Verenigde Staten,
waarbij volgens de onderzoekers de opslagkosten van een
kWh in de toekomst drastisch verlaagd kunnen worden. Zal
hiermee grootschalige goedkopere opslag van elektriciteit
toch binnen handbereik zijn? Kortom, op dit moment wordt
de energiemarkt steeds meer bepaald door het weer. En niets
is zo veranderlijk als het weer. Zo zal het dus de aankomende
jaren ook zijn met de energiemarkt. •
In deze uitgave van ‘Het Snoer Om’ willen
wij u graag meenemen en informeren
over veranderingen en nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt, het bedrijf
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en
haar relaties.

Veel leesplezier gewenst!

drs. Erik Spriensma
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Veel grootschalige
zonnepanelenprojecten halen het niet,
subsidiegeld blijft onbenut
Veel SDE+ subsidiegelden worden uiteindelijk niet benut,
blijkt uit een bericht op de website van Solarmagazine.nl.
Grootschalige zonneprojecten komen in Nederland door
diverse oorzaken niet van de grond. Hierdoor worden de
vele miljoenenbedragen aan subsidies voor zonnepanelenprojecten niet benut. Bedrijven worden verrast door de hoge
kosten van bijvoorbeeld projectkosten voor het verzwaren
van de (groot)verbruikaansluiting op het energienet, of
ervaren hindernissen bij het aanvragen van vergunningen
of het verkrijgen van een financiering. Ook wordt er vaak in
de businessmodellen een te optimistisch en opportunistisch
beeld geschetst van zowel de technische als financiële
opbrengsten. Door het uiteindelijk niet volledig benutten
van de subsidiegelden vallen soms de ingediende subsidie-

verzoeken die wel rendabel zijn buiten de boot. De RVO
(Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) zou volgens de
deskundigen aan de poort beter moeten selecteren en de
haalbaarheid van de ingediende plannen toetsen.
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ ziet in de markt dat
het voor grootverbruikers niet altijd eenvoudig is om zonnepanelen op rendabele wijze te exploiteren ten opzichte
van kleinere verbruikers van elektriciteit. Met als gevolg dat
een aantal businesscases niet van de grond komen na een
grondige haalbaarheidsstudie door Energie Adviesbureau
‘Het Snoer Om’. De belangrijkste reden is, dat de vermeden
energiekosten voor grotere verbruikers door zelf stroom op
te wekken, derhalve laag.
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foto: zonnepark nabij (TT-circuit) Assen

De belangrijkste redenen op een rijtje, waarom de
vermeden energiekosten laag zijn bij het opwekken
van stroom voor grootverbruikers:
- de huidige historisch lage levering- en
terugleveringstarieven
- het lage energiebelastingtarief (3e schijf – € 0,01 per kWh)
waarmee grootverbruikers mee te maken hebben
- er kan niet gesaldeerd worden, zoals bij kleinverbruikers.
Oftewel de opgewekte elektriciteit die een bedrijf in een
jaar aan het elektriciteitsnet levert kan niet administratief
verrekend worden van de elektriciteit die het bedrijf in
dat jaar van het net afneemt.
Voor de elektriciteit dat een bedrijf niet direct verbruikt
maar aan het net levert, dienen er afspraken gemaakt
worden over de terugleververgoeding met de energieleverancier. Hierbij zijn grote prijsverschillen zichtbaar.

Een zonnepanelensysteem op maat die past bij het
energieprofiel van een organisatie blijft nog steeds één van
de belangrijkste succesvoorwaarden voor een rendabele
businesscase. Bij investeren in zonnepanelen wordt vooraf
relatief een hoge investering gevraagd, die in de daarop
volgende jaren mogelijk langzaam wordt terugverdiend.
Daarom moet altijd onderzocht worden of met het ten volle
benutten van alle fiscale mogelijkheden in combinatie met
de SDE+ exploitatiesubsidie het mogelijk is voor grootverbruikers om tot een rendabele businesscase te komen welke
voldoet aan de rendementsverwachtingen van uw bedrijf.

Bronnen:
www.solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i13290/fors-deel-sde-subsidie-voor-pv-projecten-blijft-onbenut-doorslechte- voorbereiding
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Transitie naar
duurzame energie geeft
prijsschommelingen
In het vorige magazine van Het Snoer Om deden we een blik naar de toekomst en
schreef ik dat als gevolg van de sterke groei van zonnepanelen, windmolenparken,
warmtepompen en elektrische auto`s ons energienet behoorlijk aan het veranderen is.

Onbalans op het energienet
De fluctuerende elektriciteitsproductie van windturbines en zonnepanelen zorgt ervoor dat vraag en aanbod van elektriciteit
beter op elkaar afgestemd dient te worden. In situaties dat er namelijk geen wind- en/of zonne-energie beschikbaar is, zullen
andere productie-eenheden zoals gas-, kolen- en kerncentrales snel genoeg moeten bijschakelen om het verlies in capaciteit
op het energienet op te vangen. Want tot op heden is het erg lastig om elektriciteit op te slaan. Het is noodzakelijk dat er net
zoveel elektriciteit wordt geproduceerd als wordt afgenomen. Onze landelijke netbeheerder Tennet heeft de taak om ons
landelijk energienetwerk in balans te houden ten behoeve van een betrouwbare en continue elektriciteitsvoorziening. Daarbij worden boetes uitgedeeld voor het veroorzaken van onbalans op het landelijke netwerk. >>

De marktbewegingen worden dus grilliger, elektriciteit is
afhankelijk van de vraag en aanbodsituatie en op het
		
ene moment erg goedkoop en op andere momenten
weer veel duurder.

Bronnen:
www.trouw.nl/groen/batterijdoorbraak-magische-grens-van-100-dollar-is-geslecht~a481b290/
www.fd.nl/ondernemen/1194968/door-energie-uit-wind-en-zon-zullen-stroomprijzen-gaan-zwiepen

www.fd.nl/ondernemen/1195998/daghandel-in-elektriciteit-piekt-door-opkomst-windenergie
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Negatieve stroomprijs
De fluctuerende elektriciteitsproductie van onder andere
zonnepaneleninstallaties en windparken heeft een enorme
invloed op de prijsvorming van onze energietarieven. De
prijs van energie komt tot stand op handelsmarkten, die
net als financiële markten functioneren. Elektriciteit wordt
in Nederland verhandeld op zowel een termijnmarkt (ICE
Endex) en een dagmarkt (APX). Via een veilingsysteem geven
energieleveranciers en handelaars aan wanneer en hoeveel
elektriciteit ze willen kopen en verkopen. Elektriciteit wordt
verhandeld in blokken en wordt er zelfs gehandeld tot vijf
minuten voor een leveringsmoment. Zo wordt deze dagmarkt gebruikt om tot een evenwicht in vraag en aanbod te
komen. Het aanbod is onvoorspelbaarder geworden door de
fluctuerende elektriciteitsproductie van duurzame bronnen.
Het gevolg is dat er onbalans kan optreden op het energienet, die mogelijk stroomstoringen kunnen veroorzaken.
De handel op de diverse energiemarkten probeert deze
onbalanssituaties op te vangen. Het gevolg hiervan is dat de
daghandel in elektriciteit tegenwoordig piekt. Uiteindelijk
leidt dit tot beweeglijke energietarieven op voornamelijk de
dagmarkt. Wanneer er bijvoorbeeld een energiecentrale uitvalt of een centrale als productie-eenheid relatief te duur is,
kan het voor een energieleverancier goedkoper zijn om deze
elektriciteit te kopen op de markt.
Daarbij is in de energiemarkt sprake van een ‘merit order’,
een soort ranglijst van productie-eenheden. Op basis van
de economische (marginale) kosten wordt bepaald welke
productie-eenheid op een bepaald marktmoment de (voordeligste) energie mag leveren. De kosten van productieeenheden van zonnepanelen en windmolens zijn lager

(marginale kosten zijn bijna 0) ten opzichte van de conventionele energiecentrales. Deze duurzame productie-eenheden
draaien als eerste in deze rangorde, mits deze beschikbaar
zijn door volop zon en en/of windkracht. Door de Europese
marktkoppeling en de import van goedkope groene stroom
uit Duitsland, staan dus de Nederlandse energiecentrales
de afgelopen jaren vaker stil. Het fenomeen van negatieve
elektriciteitsprijzen, zoals in Duitsland optreedt, kwam in de
afgelopen perioden ook steeds vaker voor. Zo stond ook laatst een artikel in het Financiële Dagblad dat de Duitse stroomprijzen negatief waren omdat het rond de kerst zo hard heeft
gewaaid in Duitsland, terwijl het bedrijfsleven en de industrie
stil lagen. Op zo’n moment kregen de zakelijke gebruikers
die wel elektriciteit afnamen, voor hun elektriciteitsgebruik
geld toe.
De marktbewegingen worden dus grilliger, elektriciteit is afhankelijk van de vraag en aanbodsituatie en op het ene moment erg goedkoop en op andere momenten weer duurder.
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Opslagkosten kWh drastisch verlaagd
Tot op heden was het erg kostbaar en ingewikkeld om
zonne-energie en windenergie in grote hoeveelheden op te
slaan. Het lijkt erop dat onderzoekers in de VS erin geslaagd
zijn om de opslagkosten van een ‘kWh’ drastisch te verlagen.
De elektriciteit opslaan in een accu mag de kostprijs van
‘groene stroom’ namelijk niet te duur maken. De prijs van
‘groene’ elektriciteit die duurzaam is opgewekt met daarbovenop de prijs van opslag, mag niet komen boven de prijs
van ‘grijze’ elektriciteit opwekt in gas-,kolen en kerncentrales.
Want dan kan het zijn dat deze duurdere duurzame elektriciteit ‘buiten de eerder genoemde merit order valt’. Dit wordt
mooi geïllustreerd in het weblog van Vincent Dekker in een
artikel van Trouw: ‘(…)

Een paar jaar geleden kostte een herlaadbare batterij nog
zo’n duizend euro per kWh aan opslagcapaciteit. Voor een
auto met een batterij van 40 kWh had je dus een batterij
nodig van 40.000 euro. Tegenwoordig is dat door concurrentie, schaalvergroting en slimme verbeteringen al gedaald
naar zo’n 300 euro per kWh. Maar vriend en vijand waren en
zijn het er over eens dat 100 dollar/euro per kWh de markt
definitief zou openbreken” ‘(…)’. Deze grens lijkt nu bereikt,
blijkt verder uit het artikel, volgens de onderzoekers van het
energie-onderzoekscentrum Cuny van het CCNY.. ‘(…).
Het resultaat: een batterij die minstens 6000 keer opgeladen
kan worden en minder dan 100 dollar per kWh kost. Het opslaan van 1 kWh kost dan minder dan 1,67 dollarcent. Tel dat
op bij de 3 cent die zonnestroom en windstroom in gunstige
omstandigheden kost en je komt uit op 4,5 cent per kWh, wat
absoluut een concurrerende prijs is”(…)’.
Indien de innovaties van de batterijtechniek zich verder
blijven ontwikkelen en de verwachte prijsdaling van de
opslagsystemen zich doorzetten, dan zal het lukken om in
toekomst de opslag van elektriciteit rendabel te maken. In
dat geval is het denkbaar dat we in de toekomst alleen nog
gaan betalen voor de opslag en transport van elektriciteit.
En dus niet meer betalen voor de levering van elektriciteit. •

Vrijstelling
energiebelasting
Een aanzienlijk deel van de energienota bestaat uit belastingen.
De energiebelasting die u moet betalen wordt vastgesteld met
behulp van verschillende schijven. Er is sprake van een degressief
energiebelastingstelsel. Dus hoe meer een organisatie verbruikt,
des te minder belasting hoeft er betaald te worden.

Bron: Belastingdienst

Met uw bedrijf kunt u in bepaalde situaties teruggaaf krijgen van energiebelasting of
kolenbelasting. Een drietal voorbeelden behandelen we hier:
1. Teruggaaf energiebelasting bij meer aansluitingen op één WOZ-locatie
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, dan mag u de verbruiken bij elkaar optellen en
eenmaal de schijven laten doorlopen. Wettelijk is geregeld
dat de schijven van de energiebelasting slechts éénmaal
voor alle aansluitingen op één WOZ-beschikking doorlopen

hoeven te worden. Hierdoor zou een mogelijk fiscaal voordeel te realiseren zijn. In de praktijk kan dit soms nog met
een terugwerkende kracht van vijf kalenderjaren worden
teruggevorderd. Het gemiddelde teruggave bedrag voor
onze opdrachtgevers varieert van € 2.000,- tot € 13.000,-.
Dit is mede afhankelijk van het energieverbruik en de
verdeling van het volume over de aansluitingen.

2. Vrijstelling energiebelasting bij metallurgische procedés in het kader van
de Wet belastingen op milieugrondslag
Er bestaan mogelijkheden voor het eventueel terugvorderen van energiebelasting in het kader van metallurgische
procedés. Zowel grote als kleinere bedrijven in de metaalsector hebben in het verleden met succes energiebelasting
teruggevorderd. Het bedrag dat de bedrijven terugkrijgen,
kan met terugwerkende kracht teruggevorderd worden voor
elektriciteit. Dit betreft ook een periode van 5 jaar. Dit bedrag
van de teruggaaf kan oplopen van enkele honderden tot
meer dan duizenden euro’s per jaar!

Vanaf 1 januari 2017 geldt er ook een vrijstelling voor energiebelasting betaald over het gasgebruik t.b.v. metallurgische procedés. Processen die in aanmerking komen voor
de teruggave hebben betrekking op: de vervaardiging
van metalen in primaire vorm. Voor een beschrijving van de
processen verwijzen we u graag naar de website van de belastingdienst. Het is al vanaf 1 januari 2015 verplicht om het
vrij te stellen metallurgische verbruik te meten met behulp
van tussenmeters.

3. Organisaties met een ANBI status
Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor
teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier
in rekening heeft gebracht minus de EB-heffingskorting.
Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen
zijn: instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard,

charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen,
algemeen nut beogende instellingen (ANBI), sociale instellingen, multifunctionele centra zoals dorpshuizen
(met ingang van 1 januari 2006).
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Bronnen:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen _op_milieugrondslag/
tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen?projectid=6750bae7-383b-4c97- bc7a-802790bd1110
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen _op_milieugrondslag/teruggaafregelingen/teruggaafregeling_energiebelasting_of_kolenbelasting
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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 Energie 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 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 toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland
(onder nummer 58089845).

