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Waarom groene stroom?
Of u duurzame energie inkoopt of niet, zou in deze tijd eigenlijk geen 
afweging meer moeten zijn. Daarom leveren we bij Eneco standaard 
100% groene stroom aan nieuwe klanten en huidige klanten die hun 
contract verlengen. 

We hebben met elkaar een belangrijke opdracht: de aarde niet verder laten 
opwarmen dan 1,5° Celsius. Als we de planeet leefbaar willen houden 
voor volgende generaties, moeten we nu doorpakken. Eneco heeft daarin 
een belangrijke rol. Daarom nemen we onze klanten mee in de versnelling 
naar klimaatneutraal in 2035. Dat betekent versnellen: we zetten vol in op 
innovatie om iedereen die wil en kan mee te nemen in de energietransitie.

Lees hoe we klimaatambities waarmaken

Voordelen voor uw bedrijf

 → Het leveren een bijdrage aan de 
klimaatdoelen van Parijs.

 → Het is een laagdrempelige 
manier om een bijdrage te 
leveren aan de eigen doelen op 
het gebied van CO2-reductie.

 → Bepaal zelf welke bron uw 
stroom opwekt en waar de 
groene stroom wordt opgewekt: 
in Europa, in Nederland of in uw 
eigen provincie.

 → Duurzaam energiegebruik is 
goed voor het imago, vooral 
als u deze keuze zichtbaar 
uitdraagt met het Groen 
Geregeld communicatiepakket.

 → Het verbetert de 
concurrentiepositie: duurzame 
energie is bijvoorbeeld een eis 
bij veel aanbestedingen.

Groen Geregeld 
communicatie-pakket
Als u Eneco HollandseWind & Zon® afneemt, ontvangt u het Groen Geregeld 
communicatiepakket. Hierin zitten communicatiemiddelen voor op kantoor, 
uw website, uw e-mail en social media. U kunt de materialen gemakkelijk 
personaliseren. Zo wordt uw duurzame inzet opgemerkt door uw klanten.

Lees meer over het pakket

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/wedoenhetnu/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/groen-geregeld/pakket/


Er komt veel kijken 
bij de inkoop van 
elektriciteit
Elektriciteitsprijzen zijn onvoorspelbaar en 
fluctueren sterk. Hoe anticipeert u hierop? Bij welke 
inkoopstrategie heeft u het meeste voordeel? 

Bij de inkoop van elektriciteit spelen veel factoren een 
rol. Kiest u voor de zekerheid van een vaste prijs of geeft 
u de voorkeur aan meerdere inkoopmomenten? Wilt 
u een contract voor één of voor meerdere jaren? Een 
inkoopstrategie die aansluit bij uw bedrijfsstrategie en 
budgetdoelstellingen kan u voordeel opleveren. 

Eneco Zakelijk kan u helpen bij de keuze voor de juiste 
energie-inkoopstrategie. Om de voor u best passende 
strategie te bepalen, gaan we in gesprek om uw wensen, 
risicoprofiel en verbruik in kaart te brengen. Op basis 
van uw uitgangspunten, schetsen we de kansen voor uw 
organisatie. Vervolgens heeft u bij Eneco de keuze uit drie 
inkoopstrategieën waar u in deze brochure meer over leest.

Meer over elektriciteit inkopen

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/


Keuze uit drie inkoopstrategieën met  
100% groene stroom

Meer info Meer info Meer info

1. Eneco VastePrijs 

Eén inkoopmoment bij 
aangaan contract én de 
zekerheid van een vast 
leveringstarief.

Met de juiste 
inkoopstrategie 
benut u kansen in de 
elektriciteitsmarkt of sluit 
u risico’s zoveel mogelijk 
uit. U heeft de keuze uit 
drie strategieën.

3.  Eneco TradePower 

In deze omgeving kunt u 
volumes in- en verkopen 
tegen OTC-prijzen.

2. Eneco KlikPrijs 

Gespreid volumes inkopen 
voor een jaar, kwartaal of 
maand.

DANKZIJ U
VERGROENT
NEDERLAND

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/vasteprijs/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/klikprijs/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/tradepower/


1. Eneco VastePrijs
Grip op uw elektriciteitsbudget

De zekerheid van een vaste prijs gedurende de looptijd van uw contract. 
Alles wordt voor u geregeld. U weet vooraf waar u aan toe bent en 
heeft er verder geen omkijken naar.

Voor wie geschikt?
Organisaties met een voorspelbaar elektriciteitsverbruik (tot 10 GWh/
jaar) die vooraf goed kunnen inschatten hoeveel volume ze voor de 
contractperiode moeten inkopen en niet dagelijks met energie bezig 
willen zijn.

Hoe werkt het? 
• Op basis van uw historische verbruiksdata en uw toekomstige 

energiebehoefte bepalen we het voor u gewenste afnamevolume per 
jaar.

• U krijgt op basis van dit verwachte afnamevolume een vaste 
leveringsprijs per kWh.

• Deze prijs geldt voor de volledige looptijd van uw contract.
• Het elektriciteitsverbruik wordt maandelijks met u afgerekend tegen 

deze prijs.
• Een VastePrijs-contract kunt u afsluiten voor een periode van 1-4 jaar.

Voordelen

 → Zekerheid van een vaste prijs
 → Marktconform tarief
 → Voor u geregeld, geen omkijken naar

Meer over Eneco VastePrijs

Terugleveren met 
zonnepanelen
Wekken uw zonnepanelen meer energie op dan uw organisatie verbruikt? 
Dan kopen wij graag dit overschot aan zonne-energie in. Met Eneco 
VastePrijs Teruglevering bent u zeker van een scherpe, vaststaande 
terugleververgoeding voor de duur van uw contract. Zo weet u precies waar u 
aan toe bent.

Lees meer over terugleveren

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/vasteprijs/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/klantenservice/meters-meterstanden/terugleveren/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/klantenservice/meters-meterstanden/terugleveren/


2. Eneco KlikPrijs
Profiteren van bewegingen op de elektriciteitsmarkt

Zelf online uw elektriciteitsprijs vastzetten door gespreid volumes in te 
kopen en zo profiteren van prijsschommelingen.

Voor wie geschikt?
Organisaties met een volume groter dan 500MWh/jaar, die gebruik willen 
maken van de prijsbewegingen in de markt om hun energiekosten te 
optimaliseren en zo prijsrisico’s te spreiden.

Hoe werkt het? 
• Op basis van uw historische 

verbruiksdata en uw 
toekomstige energiebehoefte 
bepalen we het voor u gewenste 
afnamevolume per jaar.

• U krijgt op basis van dit 
volume een voorstel voor een 
klik-toeslag. Hierin worden 
onder andere het profiel- en 
onbalansrisico verrekend.

• Na contracteren kunt u uw 
gecontracteerde volume op 
verschillende momenten 
dichtklikken op de future 
markt (ENDEX, OTC ). Dit kan 
tegen jaar, - kwartaal, - en 
maandprijzen. Ook kunt u 
kiezen voor een gemiddelde 
inkoopstrategie, waarbij 
u gedurende een periode 
dagdagelijks een deel van het 
gewenste volume inkoopt.

• Als het volume voor aanvang 
van de leveringsperiode 
niet volledig is ‘dichtgeklikt’ 
wordt het resterende volume 
door ons bijgekocht tegen 
de maandgemiddelde EPEX-
spotprijzen voor de betreffende 
periode. 

• Het leveringstarief dat u betaalt, 
is het gewogen gemiddelde van 
alle uitgevoerde kliktransacties 
over een periode. U heeft 
prijszekerheid wanneer u uw 
volledige volume voor 100% 
heeft dichtgeklikt.

• Een KlikPrijs-contract kun u 
afsluiten voor een periode van 
1-4 jaar.

Meer over 
Eneco KlikPrijs

Voordelen

 → Zelf uw inkoopmomenten bepalen
 → Gespreid volumes inkopen op 

future/forward markt (ENDEX/OTC)
 → Risico’s spreiden door gebruik te 

maken van marktbewegingen

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/klikprijs/


3. Eneco TradePower
Volledige regie over de in- en verkoop van 
elektriciteit

Bepaal zelf uw in- en verkoopstrategie. Via ons online handelsplatform 
heeft u direct toegang tot de laatste marktprijzen op de EPEX spot- en 
OTC-markt. En kunt u zelf uw elektriciteit in- en verkopen. 

Voor wie geschikt?
Organisaties met een energieverbruik groter dan 1 GWh per EAN, die zelf 
eventueel ook elektriciteit produceren. Deze strategie is ook interessant 
voor organisaties met een fluctuerend afnamepatroon. TradePower geeft 
hen de mogelijkheid om continue de energiekosten te optimaliseren. 

Hoe werkt het? 
• Op basis van uw historisch verbruik stellen we het maximaal in 

te kopen volume vast. U kunt energie inkopen wanneer u wilt. Of 
ingekochte volumes (posities) weer verkopen, wanneer u deze alsnog 
niet nodig heeft.

• Na contracteren krijgt u toegang tot onze online handelsomgeving, 
met daarin ook marktinformatie en prijsontwikkelingen.

• In deze omgeving kunt u volumes inkopen tegen ENDEX-prijzen en 
OTC-prijzen of verkopen tegen OTC-prijzen. 

• Op basis van actuele marktprijzen kunt u optimalisatie aanbrengen in 
uw inkoopstrategie, door dagelijks te handelen op diverse markten.

• Uw maandelijkse factuur is het gewogen gemiddelde.

Meer over Eneco Tradepower

Voordelen

 → Optimaliseer zelf uw in- of verkoopprijs
 → Rechtstreeks toegang tot de energiemarkt OTC
 → Maximale flexibiliteit & controle

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/tradepower/


1. Eneco VastePrijs 2. Eneco KlikPrijs 3. Eneco TradePower

Uw voordeel Grip op uw elektriciteitsbudget Profiteren van bewegingen op de 

elektriciteitsmarkt

Volledige regie over de in- en 

verkoop van elektriciteit

Inkoopmoment Eén inkoopmoment, bij aangaan 

van het contract

Meerdere inkoopmomenten per 

jaar, kwartaal of maand

Continue in- of verkopen per jaar, 

kwartaal, maand of uur

Inkoopvolume Eenmalig inkopen voor gehele 

contractduur

Volume gespreid inkopen per jaar, 

kwartaal of maand

Vrij volumes inkopen of ingekochte 

volumes verkopen

Bandbreedte Keuze: vrij of 20% Keuze: vrij of 20% Geen

Prijs (leveringstarief) Vaste prijs per kWh Zodra 100% dichtgeklikt vaste 

prijs per kWh, anders gewogen 

gemiddelde geklikte prijzen en 

ongewogen maandgemiddelde APX

Variabel, continue te optimaliseren

Prijsgarantie Maximaal; zekerheid voor 

contractperiode

Beperkt; alleen voor ingekochte 

volumes

Geen; optimaal profiteren van de 

marktdynamiek

Energiemarkten N.v.t. Eneco koopt voor u energie in Termijnmarkt (ENDEX, OTC ) en 

dagmarkt (EPEX-spot)

Termijnmarkt (OTC ), dagmarkt 

(EPEX-spot) en onbalansmarkt (APX)

Klikken volumes (fixaties) N.v.t. Vastklikken via Mijn Eneco Zakelijk Onbeperkt inkopen (klikken) & 

verkopen

Online energiezaken inzien & regelen Mijn Eneco Zakelijk Mijn Eneco Zakelijk Mijn Eneco Zakelijk

Contractduur & opzegtermijn 1-4 jaar. Eindigt van rechtswege 1-4 jaar. Eindigt van rechtswege 1-4 jaar. Eindigt van rechtswege

Minimaal volume Geen 0,5 GWh/jaar 1 GWh/jaar per EAN, met 

telemetrie aansluiting

Maximaal volume 10 GWh/jaar Geen Geen

Groene stroom – GvO Altijd 100% groene stroom* Altijd 100% groene stroom* Altijd 100% groene stroom*

Inkoopstrategieën in één overzicht

Lees meer Lees meer Lees meer

* Als nieuwe klant van Eneco Zakelijk en bij verlenging van een huidig contract ontvangt u bij Eneco standaard 100% groene stroom

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/vasteprijs/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/klikprijs/
https://www.eneco.nl/grootzakelijk/elektriciteit-gas/elektriciteit/tradepower/


In 5 stappen naar de juiste 
inkoopstrategie van groene 
stroom
Eneco Zakelijk helpt u bij het bepalen van de juiste inkoopstrategie.  
Via onderstaande stappen kunt u tot de juiste keuze komen.

1.  Analyse

Analyse historisch & 
verwacht verbruik.

2.  Inkoopstrategie

Uw inkoopstrategie 
kiezen.

4. Start levering

Start levering groene 
stroom en start vastklikken 
of in/verkopen.

3. Afwikkeling

Offerte, contract en 
toegang tot online 
handelsomgeving.

5. Energiezaken

Uw energiezaken 
inzien en regelen in 
Mijn Eneco Zakelijk.

Adviesgesprek aanvragen

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/contact-aanvraag/


Mijn Eneco Zakelijk 
Al uw energiezaken inzien & regelen

In de online omgeving van Mijn Eneco Zakelijk, heeft u controle 
over uw energiezaken. 

U vindt er al uw meetdata (voor slimme meters), geeft er uw 
meterstanden door en vindt al uw facturen inclusief betaalstatus 
op een rij. Ook kunt u al uw aansluitingen, contracten en 
klantgegevens inzien en beheren. Heeft u een KlikPrijs contract? 
Dan klikt u uw volumes heel eenvoudig vast in Mijn Eneco Zakelijk.

Meer over Mijn Eneco Zakelijk

Inzicht in uw facturen, 
betaalstatus en contracten

Altijd op de hoogte 
van uw verbruik

Geef uw meterstanden door 
en pas uw gegevens aan

Al uw aansluitingen op één 
plek inzien en beheren

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/inzicht-besparen/mijneneco/


Uw partner voor 
het verduurzamen 
van uw 
energieverbruik
Bij Eneco Zakelijk zit u goed

 → Keuze uit 3 inkoopstrategieën: VastePrijs, 
KlikPrijs en TradePower

 → Online uw energiezaken inzien en regelen voor 
al uw aansluitingen

 → Persoonlijk energie-advies op maat
 → Uw partner voor besparen én verduurzamen 

van uw gehele energieverbruik

Meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op via  
fm_sales_gz_sme@eneco.com of bel 010 890 6901

KLIMAATNEUTRAAL
IN 2035
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