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Inleiding
Via deze nieuwsbrief brengen wij u als Energiecommissie op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie voor de BVE
Instellingen. In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject na de
definitieve gunning voor levering van elektriciteit aan ENECO en aardgas aan DONG.

Definitieve gunning elektriciteit
Zie bijlage 1.

Definitieve gunning aardgas
Zie bijlage 2.

Versturen van de contracten door ENECO en DONG
ENECO en DONG gaan eind april de contracten aan de deelnemers versturen. Het verzoek
is om deze contracten vooral te controleren op de lijst met aangemelde locaties welke
wordt bijgevoegd aan het contract.

Overdracht aanbestedingsstukken
Om ervoor te zorgen dat u als verantwoordelijke voor deze Europese Aanbestedingen de
juiste stukken in uw bezit heeft komen wij deze persoonlijk aan u overhandigen in de
vorm van een map. In deze map zullen o.a. de volgende zaken aanwezig zijn:
- publicaties Europese gemeenschap;
- bericht van voorlopige en definitieve gunning;
- alle aanbesteding- en veilingdocumenten;
- nota van inlichtingen;
- aanbiedingen leverancier;
- veilingverloop en veilingresultaten;
- overzicht contactpersonen.
In deze map kunt u ook een exemplaar van de contracten opnemen welke door ENECO en
DONG aan u verzonden worden.
Deze map met aanbestedingsstukken willen wij in de tweede helft van mei aan u komen
overhandigen. Sandra Peek van ons kantoor zal hiervoor een afspraak met u maken.

Opzeggen huidige contracten
Wanneer uw huidige leverancier voor elektriciteit niet ENECO is en uw huidige leverancier
voor aardgas niet DONG is, moet u de leveringscontracten opzeggen. Hiervoor is een
concept opzegbrief opgenomen op de website www.mbo-energie.nl, onder tips & vragen.
Doe dit tijdig en aangetekend zodat u voorkomt dat u vastzit aan twee
leveringscontracten.

Energienieuwsbrief

11-04-2008

Nummer 2

Duurzame energie
Op dit moment heeft de inkoop van elektriciteit plaatsgevonden op basis van grijze
stroom. Wanneer u groene stroom wenst kunt u dit aangeven. De reden waarom hieraan
nog geen aandacht is geschonken is het feit dat niet alle MBO instellingen hierover
eenzelfde beleid voeren. Wij ontvangen dus graag vóór 1 juli 2008 van alle deelnemers
een antwoord op de vraag hoeveel procent groene stroom moet worden ingekocht en
welke groene stroom dat moet zijn. Hierin heeft u de keuze uit:
1.
biomassa
2.
combinatie van wind, water en zon
Wij verzoeken u hiervoor het bijgaande antwoordformulier aan ons te faxen of te mailen.
Met het totale volume gaat de Energiecommissie certificaten van oorsprong kopen
waarmee de grijze stroom wordt omgezet naar de gewenste hoeveelheid groene stroom.
Deze certificaten van oorsprong hoeven niet per definitie van de elektriciteitsleverancier
gekocht te worden. Het is dus heel goed mogelijk dat u de certificaten rechtstreeks van
een producent ontvangt.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan kunt u mailen
naar elshout@energiecontracten.nl

Sandra Peek
Hellemans Consultancy B.V.
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Antwoordfax
Groene stroom (certificaten van oorsprong)

Instelling : __________________________________________________
Naam Contactpersoon : ________________________________________
Telefoonnummer : ____________________________________________

O

Nee, wij nemen geen groen stroom af voor de periode 2009 t/m 2012.

O

Ja, wij nemen ….% groene stroom af voor de periode 2009 t/m 2012 in de
vorm van:
O
biomassa
O

combinatie wind, water en zon

Plaats : ________________________________________________________
Datum : _______________________________________________________
Handtekening tekenbevoegde:
__________________________________________________

Het formulier voor 1 juli 2008 mailen of faxen aan:
Hellemans Consultancy B.V.
t.a.v. mevrouw Sandra Peek
peek@energiecontracten.nl
Fax: 030 – 2288675

