
 

 

 

  

Energieflits 10: Energie voor medewerkers 

Energie Voor Scholen is een initiatief van Hellemans Consultancy samen met de 

profielorganisaties Verus, VKO, VBS, VGS, LVGS en VOS/ABB en verzorgt al meer dan 10 jaar de 

inkoop van energie voor ca. 5.600 schoolgebouwen. Daarmee profiteert uw school van 

aanzienlijke besparingen op de energienota en ontzorging op het gebied van energie inkoop.  

Als school kunt u nu ook uw medewerkers laten profiteren van Energie Voor Scholen. 

Zo kunt u hen als werkgever een voordeeltje aanbieden, dat kost u niets. 

Neem de tekst uit deze Energieflits gerust over in uw nieuwsbrieven of personeelsbulletins. 

 

Geen zin om energietarieven op de vele vergelijkingssites te vergelijken en iedere keer weer te 

moeten overstappen? U wilt gewoon een goed contract met een scherpe prijs waar u de 

komende jaren niet naar om hoeft te kijken. Energie Voor Scholen heeft het u gemakkelijk 

gemaakt en een uitstekend contract voor u geselecteerd.  

Wij hebben voor u het beste energiecontract van dit moment geselecteerd.  

De leverancier die dit biedt is Pure Energie. Door Pure Energie af te nemen, krijgt u 

gegarandeerd 100% groene stroom uit wind en zon uit Nederland en CO2 gecompenseerd gas. 

Pure Energie is in 2013 èn 2014 door o.a. de Consumentenbond, Greenpeace en Natuur & Milieu 

verkozen tot groenste stroomleverancier van Nederland. Ook produceert Pure Energie alle groene 

stroom zelf en levert zij niet meer dan door haar zelf wordt opgewekt. 

Door te kiezen voor duurzame energie, levert u een belangrijke bijdrage aan een schone, veilige 

wereld. Schone energie heeft de toekomst! 

Ga naar de website www.energievoormedewerkers.nl/scholen. Daar vindt u de tarieven en u kunt 

zich eenvoudig aanmelden.  

 100% Groene Stroom: opgewekt uit zon en wind in Nederland. 

 100% CO2 gecompenseerd Gas: doormiddel van GOLD standaard certificaten.  

 Scherp energietarief: scherper dan de reguliere prijsvergelijkers. 

 Vaste looptijd van 3 jaar: gezien de huidige lage elektriciteitsprijzen, adviseren wij een 

contract voor 3 jaar aan te gaan voor een vaste prijs. 

 Maximale flexibiliteit: wilt u toch tussentijds weg, dan kan dat zonder boete. 

 Geen contractuele 'addertjes onder het gras' 

Wij sturen deze Energieflits naar alle contactpersonen van Energie Voor Scholen. 

De profielorganisaties starten in het derde kwartaal de officiële campagne, maar u kunt nu dus 

als eerste al profiteren! Met schone energie zet je veel positiefs in beweging. Kies daarom nu, 

stap over, stap vooruit! 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, stuurt u dan een mail naar Karin Michgels, 

michgels@hellemansconsultancy.nl. Zij zorgt ervoor dat uw vraag op de juiste manier wordt 

beantwoord. 

 

Namens de Stuurgroep Energie  
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