
Een unieke combinatie van gas,  
elektriciteit en groen

Met EnergieInEén Groen brengt u elektriciteit, gas en de verduurzaming daarvan onder bij één leverancier. 

Naast een aanspreekpunt voor al uw energiezaken, profiteert u van een direct voordeel van € 500,00 én 

een gratis energiescan ter waarde van € 1.050,00. Duurzaam, gemakkelijk en voordelig. Essent levert. 

EnergieInEén 
Groen

Elektriciteit Gas Duuzaam

 €500,- 
voordeel

én gratis 

EnergieScan 
    



Wat is EnergieInEén Groen?

EnergieInEén Groen is een combinatie van een gas-  
en een elektriciteitscontract, volledig vergroend. Met het  
vergroenen van zowel uw gas- als elektriciteitsverbruik laat  
u zien waar u als bedrijf voor staat. Aan uw klanten, mede-
werkers en andere relaties. Dat is uitstekend voor uw imago  
en uw concurrentiepositie.

Direct voordeel
Sluit u nu, naast uw huidige gascontract, ook een elektriciteits-
contract af en vergroent u beiden bij Essent Grootzakelijk, dan 
levert u dat direct voordeel op. Wij storten namelijk € 500,00 
op uw rekening. Maar daar blijft het niet bij. Om u te helpen 
op weg naar een duurzame bedrijfsvoering, doen wij u een  
gratis EnergieScan ter waarde van € 1.050,00 cadeau. Door 
efficiënt om te gaan met energie en door het treffen van energie-
besparende maat regelen kan uw bedrijf namelijk tot wel 18% 
besparen. De EnergieScan geeft u hierover een duidelijk advies.

 
Hoe werkt het?

Gunstige tarieven
Essent Grootzakelijk biedt u in aanvulling op uw gastarief, ook 
een gunstige vaste prijs voor uw elektriciteit. U kunt daarbij 
kiezen uit een contract van 3 of 5 jaar. 

Verduurzamen met Windkracht220 en Gold Standard
Uw elektriciteit vergroenen wij voor 100% met Windkracht220 
van Essent. Dit is 100% groene stroom, opgewekt door Neder-
landse windmolens. Uw gasverbruik verduurzamen wij met 
Gold Standard Certificaten. Dankzij deze kwalitatief hoogwaar-
dige certificaten wordt uw CO2-uitstoot gecompenseerd door 
dezelfde CO2- uitstoot elders in de wereld te voorkomen. 

Contact met uw Energy Consultant
Gedurende uw contractperiode blijft u regelmatig in contact 
met uw persoonlijke Energy Consultant. U kunt bij hem of 
haar terecht met al uw vragen. Uw Energy Consultant is name-
lijk niet alleen uw contactpersoon, maar ook uw energiecoach. 

Wat bieden wij u verder?

€ 500,00 voordeel
De eerste maand dat Essent u 100% groene energie levert, 
ontvangt u eenmalig € 500,00 op uw rekening. 

Gratis energiescan t.w.v. € 1.050,00
Zodra wij u volledig groene energie leveren, neemt een van onze 
energieadviseurs contact met u op. Essent werkt hiervoor 
samen met Parkstad Energiediensten. De energieadviseur levert 
een helder rapport op maat met alle besparingsmogelijkheden.  

Het groene communicatiepakket
Met het groene communicatiepakket kunt u uw groene imago 
uitdragen.
Het pakket bestaat uit:
•	 	een	Essent	keurmerk	wat	u	kunt	plaatsen	op	uw	website	of	

in uw e-mailhandtekening, of kunt drukken op uw drukwerk
•	 	een	standaard	poster,	sticker	en	advertentie

Wilt u meer weten over EnergieInEén Groen? Neem dan 
contact met ons op voor een vrijblijvend advies.  

T 0900 600 9 600 (10 cpm)  
werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur
F 0900 369 0 369 (10 cpm)
energie@essent.nl

www.essent.nl/grootzakelijk  

Uw voordelen

•	Een	gunstig	tarief	voor	zowel	elektriciteit	als	gas
•	Verduurzaming	met	producten	van	hoge	kwaliteit
•	Voordeel	van	€	500,00,	direct	op	uw	rekening	
•	Gratis	energiescan	t.w.v.	€	1.050,00
•	Het	groene	communicatiepakket	
•	1	aanspreekpunt	voor	al	uw	energiezaken

Elektriciteit Gas Duurzaam

Duurzaam, gemakkelijk én voordelig 

“Fijn	dat	ik	voor	de	invulling	van	mijn	MVO-beleid	

ook op Essent kan rekenen. EnergieInEén Groen 

sloot	precies	aan	bij	onze	wensen.	Groene	energie	

van goede kwaliteit en tegen gunstige tarieven, 

maar ook hulp bij besparende maatregelen en 

imagoverbetering.” 

Duurzaam is niet duur

De kosten voor het vergroenen van het energieverbruik van een 
bedrijf met een gasverbruik van 50.000m3 en een electriciteits
verbruik van 200.000 KwH ligt, afhankelijk van de marktprijzen, 
rond € 2.000,00 per jaar. Met € 500,00 retour en een gratis  
energiescan t.w.v. € 1.050,00 bent u dus zeer voordelig uit!


