
Profiteer van de combinatie 
van elektriciteit én gas

Elektriciteit en gas onderbrengen bij één leverancier. Dat is overzichtelijk, efficiënt en voordelig. Zeker als 

die ene leverancier zowel op de gas- als elektriciteitsmarkt leidend is. En naast een aanspreekpunt voor 

beide overeenkomsten profiteert u van een direct voordeel van € 500,00. Essent levert.  

EnergieInEén

Elektriciteit Gas

 
Direct 

€500,-
voordeel! 



Wat is EnergieInEén?

EnergieInEén is een combinatie van een gas- en een elektrici-
teitscontract. Een ideale combinatie als u slagvaardig en  
efficiënt wilt werken, hoe groot of klein uw onderneming ook is. 
Waarom zou u uw energiezaken onnodig ingewikkeld maken? 
Met EnergieInEén brengt u de levering van elektriciteit en gas 
onder bij een leverancier. En dat levert u overzicht en efficiency op.

Uw Energy Consultant wordt uw aanspreekpunt voor al uw 
energiezaken, zowel gas als elektriciteit. Samen met u bekijkt 
hij of zij welk type contract het beste bij uw bedrijf past, 
natuurlijk tegen de gunstigste tarieven. 

Sluit u nu, naast uw huidige gascontract, ook een elektriciteits-
contract af bij Essent Grootzakelijk, dan levert u dat ook nog 
eens direct voordeel op. Wij storten namelijk € 500,00 op uw 
rekening. Dat is mooi meegenomen.
 

Hoe werkt het?

Uw overeenkomst
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. Uiteraard zet uw Energy 
Consultant de kosten graag voor u op een rij. 

€ 500,00 voordeel
De eerste maand dat Essent u zowel gas als elektriciteit levert, 
ontvangt u eenmalig € 500,00 op uw rekening. 

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. Ook kan hij of zij u adviseren over 
besparen, het verduurzamen van uw bedrijf of het gebruik 
maken van onze online diensten. Uw Energy Consultant is 
namelijk niet alleen uw contactpersoon, maar ook uw energie-
coach. 

Wilt u meer weten over EnergieInEén? 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
•	Een	vaste	prijs,	dus	zekerheid
•	1	aanspreekpunt	voor	al	uw	energiezaken
•	Een	direct	voordeel	van	€	500,00
•		Ook	voor	een	duurzame	bedrijfsvoering	met	 

EnergieInEén Groen

Elektriciteit Gas

Gemakkelijk én voordelig

“Mijn	energieovereenkomst	moet	snel	geregeld	

zijn,	maar	ik	wil	wel	het	gunstigste	tarief	betalen.	

Door	al	mijn	energiezaken	bij	een	leverancier	

onder	te	brengen,	ben	ik	niet	alleen	voordeliger	

uit,	het	is	ook	gemakkelijker.	Bij	vragen	kan	ik	

altijd	terecht	bij	mijn	persoonlijke	Energy	

Consultant.	Hij	denkt	mee	in	energie-	en	

kostenbesparende	oplossingen	en	dat	geeft	mij	

een rustgevend gevoel.”

EnergieInEén Groen

Wilt u invulling geven aan uw MVO-beleid, dan bieden wij ook  
EnergieInEén Groen. In aanvulling op de voordelige levering  
van elektriciteit en gas, zorgen wij ook voor de verduurzaming  
hiervan. Naast het directe voordeel van € 500,00, ontvangt u ook 
een gratis Energiescan ter waarde van € 1.050,00. Deze scan  
geeft u een beter inzicht in uw verbruik en advies over hoe u  
eenvoudig energie kunt besparen. Uw Energy Consultant praat  
u graag bij over de mogelijkheden.


