Markt Expertise Desk
Slimmer omgaan met uw energie-inkoop?
vattenfall.nl/markt-expertise-desk
De voordelen van de Markt Expertise Desk

Wij zorgen dat u beschikt
over de meest actuele
markt- en prijsinformatie

Professionele en deskundige
ondersteuning van
onze marktexperts

U ontvangt
heldere analyses
en rapportages

U bepaalt samen met onze experts de beste inkoopstrategie voor uw bedrijf
De marktexperts van de Markt Expertise Desk staan dagelijks voor u klaar. Om u te helpen delen wij graag onze kennis van en
informatie over de energiemarkt. Dat kan zijn over prijs- en marktontwikkelingen, subsidies, overheidsmaatregelen of ontwikkelingen
op het gebied van duurzaamheid. Zo bepaalt u samen met ons de beste inkoopstrategie voor uw bedrijf. U kunt vervolgens zelf
eenvoudig online via het HandelsPlatform uw deelaankopen doen. Ook daar helpen wij u graag bij.

Onze diensten voor u op een rij
Omschrijving

Frequentie

Bereikbaarheid

Markt Expertise Desk

Persoonlijk contact
met onze marktexperts

Dagelijks

088 09 85 650
marktexpertisedesk@vattenfall.nl

HandelsPlatform

Geeft inzicht in uw energieposities en
u kunt zelf uw strategieën instellen

Dagelijks

088 09 85 650
handelsplatform.vattenfall.nl

MarktRapport

Een e-mailupdate met daarin de
prijsontwikkelingen van de afgelopen week

Wekelijks

→ Meld u nu aan

Regel uw energie-inkoop in 5 stappen
1.	Heeft u gekozen voor een product waarbij u zelf uw
energie gespreid in- en of verkoopt, dan krijgt u toegang tot ons
HandelsPlatform
2.	
In het platform ziet u 24/7 al uw energieposities
3.	
U kunt zelf uw strategieën instellen, zodat uw inkopen
automatisch worden uitgevoerd
4.	
Uw (deel)aankopen worden bevestigd door middel
van beveiligde transactiecodes
5.	
De Markt Expertise Desk is dagelijks bereikbaar voor uw vragen

Op de termijnmarkt kunt u op
werkdagen in- en verkopen tussen:
Elektriciteit
10.00 - 15.15 uur
Gas
11.00 - 15.45 uur
Elektriciteit en gas na publicatie
17.00 - 18.30 uur

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

