Verduurzaam uw energieverbruik
Maakt u al gebruik van duurzame energie?
vattenfall.nl/grootzakelijk/duurzaam
De voordelen van onze duurzame oplossingen

100%
duurzaam opgewekt

Betaalbaar uw energieverbruik
verduurzamen

Draagt bij aan uw
MVO-doelstellingen en -rapportage

Onze duurzame (GvO*) windenergie-oplossingen
NederlandseWind

EuropeseWind

0 gram

0 gram

Claim duurzame elektriciteit
CO2-uitstoot NL wet- en regelgeving
Draagt bij aan MVO-doelstellingen en -rapportage
Telt mee voor de CO2-prestatieladder
Milieukeur gecertificeerd (SMK)
*Voor elke geproduceerde MWh hernieuwbare elektriciteit wordt een certificaat uitgegeven door CertiQ oftewel een Garantie van Oorsprong (GvO). Verbruikt u bijvoorbeeld 10.000 kWh aan
stroom en wilt u dit verduurzamen? Dan claimen wij namens u 10 GvO’s bij CertiQ om uw elektriciteitsverbruik te verduurzamen.

Onze overige oplossingen: KlimaatNeutraal Gas**
Gold Standard VERs

CERs

Per certificaat een compensatie uitstoot van één ton CO2 (± 555 m gas)
3

Draagt bij aan MVO-doelstellingen en -rapportage
Zichtbaar welke specifieke projecten u steunt
Extra kwaliteitseis m.b.t. lokaal sociaal-economische ontwikkeling
** De VERs en CERs certificaten worden geregistreerd door het Clean Development Mechanism (CDM) van de Verenigde Naties. Om uw
CO2-uitstoot te compenseren, bieden we u de mogelijkheid om certificaten (Gold Standard VERs en CERs) aan te schaffen. De certificaten zijn
gekoppeld aan CO2-besparende projecten over de hele wereld.

Regel uw energie-inkoop in 4 stappen
1.	We bespreken uw wensen
2.	
U krijgt advies en ontvangt van ons een passend voorstel
3.	
Na uw akkoord zorgen we er voor dat de hoeveelheid GvO’s die nodig zijn om uw
elektriciteitsverbruik te verduurzamen worden aangeschaft en afgeboekt bij CertiQ. U
ontvangt van ons een fysiek certificaat met daarop uw GvO afname als bewijs. Daarnaast
ontvangt u van ons een duurzaamheidslogo voor in uw communicatiemiddelen.
4.	
De Markt Expertise Desk is dagelijks bereikbaar voor uw vragen

Meer informatie? Neem contact met onze marktexperts • 088 098 5650 of
marktexpertisedesk@vattenfall.nl • vattenfall.nl/markt-expertise-desk

Wij
gebruiken
duurzame
energie

Voorbeeld van een duurzaamheidslogo wat u
kunt gebruiken in uw communicatiemiddelen.

