Energieflits 45
Besparing bijna 25 miljoen euro in vijf jaar
De besparing van Energie Voor Scholen voor 337 miljoen kWh elektriciteit en
95 miljoen m3 aardgas is bijna 25 miljoen euro!
Gemiddeld is er per schoolgebouw, uitgaande van 5.800 gebouwen, € 4.300,bespaard in de periode 2015 t/m 2019.
Alle tarieven zijn afhankelijk van het moment van vastleggen. Bijvoorbeeld: uw aardgastarief is voor
2019 € 0,21905 (inclusief marge voor de leverancier), maar zou u op 16 november 2018 een prijs
hebben opgevraagd voor een 1-jarig contract, dan was de kale marktprijs, waar de leverancier het
voor inkoopt, € 0,23934. Daar moet nog een opslag opgezet worden voor de leverancier.
Het collectieve contract is eind december 2013 gesloten voor de periode 2015 t/m 2019. Vanaf die
datum zijn de inkopen voor 2015 en verder gedaan. Bij de berekening van de besparing zijn wij
uitgegaan van gemiddelde jaarlijkse kale tarieven over deze periode zoals deze 16 december 2013
beschikbaar waren. Dit is vergeleken met de gemiddelde tarieven, inclusief opslag, die de deelnemer
werkelijk betaalt.
Gemiddelde besparing per jaar
Schoolbestuur met 7 elektriciteit- en 7 aardgasaansluitingen
Volume elektriciteit
Gemiddelde marktprijs
Gemiddeld tarief EVS
Hoog
188.320 €
0,05450 €
10.263,44 €
0,04964 €
9.348,20 €
Laag
92.405 €
0,03738 €
3.454,10 €
0,03632 €
3.356,15 €
Totaal
€
13.717,54
€
12.704,35 €
Volume aardgas
m3
271.287 €
Totaal

Gemiddeld tarief EVS
0,2109 €
57.214,43 €
€
57.214,43 €

Besparing
10.688,71
10.688,71 15,7%

Schoolbestuur met 31 elektriciteit- en 28 aardgasaansluitingen
Volume elektriciteit
Gemiddelde marktprijs
Gemiddeld tarief EVS
Hoog
1.335.299 €
0,05450 €
72.773,80 €
0,04964 €
66.284,24 €
Laag
651.736 €
0,03738 €
24.361,89 €
0,03632 €
23.671,05 €
Totaal
€
97.135,69
€
89.955,29 €

Besparing
6.489,55
690,84
7.180,39 7,4%

Volume aardgas
m3
432.505 €
Totaal

Gemiddelde marktprijs
0,25030 €
67.903,14 €
€
67.903,14

Besparing
915,24 8,9%
97,95 2,8%
1.013,18 7,4%

Gemiddelde marktprijs
0,25030 €
108.256,00 €
€
108.256,00

Gemiddeld tarief EVS
0,2109 €
91.215,30 €
€
91.215,30 €

Besparing
17.040,70
17.040,70 15,7%

Kortom: Wij kopen het volume in delen in, en leggen niet in 1x het hele volume vast want dat is
gokken. Ons inkoopbeleid is in uw contract vastgelegd. Op de korte termijn lager uitkomen, kan
mogelijk zijn, maar het doel dat Energie Voor Scholen al bijna 15 jaar heeft en waarmaakt, is
structureel en langdurig besparen op uw energiekosten. Dit door een doordachte inkoopstrategie
waarmee niet op incidenten in de energiemarkt wordt gereageerd maar structureel gebruik wordt
gemaakt van trends in de energiemarkt.
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