Energie-aanbod

Energie-aanbod
Wat is Pure Energie ?

* Nederlands bedrijf
* Al 25 jaar werken we aan een missie
We gaan de Nederlandse energiemarkt verduurzamen.
* Plaatsen windmolens en zonnepanelen in Nederland.
* We maken schone energie, lokaal opgewekt en wij
verkopen niet meer dan we opwekken.
* U kiest uw eigen energiebron dus u weet altijd waar uw
stroom vandaan komt.

Missie: we willen Nederland
verduurzamen en de
energietransitie versnellen

Als klant helpt u de missie waar te maken. De energie die u
als klant verbruikt, helpt om nieuwe duurzame
energiebronnen te bouwen in Nederland.
Daar worden we allemaal beter van.

Energie-aanbod

Factoren bij keuze van een energiebedrijf

• Betrouwbaarheid levering

Goede solvabiliteit Pure Energie (onderzoek
Consumentenbond)

• Service

Afgelopen jaren door Gaslicht.com beloond met 3e plaats,
respectievelijk 2e plaats qua klantvriendelijkheid/service

• Gemak
• Bijdrage aan duurzaamheid
• Prijs

Pure Energie is het enige energiebedrijf in Nederland dat
enkel uit zelf gerealiseerde projecten elektriciteit levert
Bij 3-jarig contract goedkoopste

In dit voorbeeld
Totale energiekosten / jaar
Elektricitietsverbruik
Gasverbruik

1705,71
155,05
317,10

Niet te beïnvloeden met kortingen:
Vaste leveringskosten
Regiotoeslag
Energiebelasting
Netwerkkosten
Opslag duurzame energie
(bron: Pricewise.nl)

Korting op energie (gas en stroom)

Contract

Korting p. j.

Extra DMO
korting p.j.

Totaal p.j.

Totaal tijdens
looptijd

1-jarig gas en stroom

€ 70,-

€ 150,-

€ 220

€ 220,-

2-jarig gas en stroom

€ 70,-

€ 150,-

€ 220

€ 440,-

3-jarig gas en stroom

€ 70,-

€ 150,-

€ 220,-

€ 660,-

4-jarig gas en stroom

€ 70,-

€ 150,-

€ 220,-

€ 880,-

5-jarig gas en stroom

€ 70,-

€ 150,-

€ 220,-

€ 1010,-

LET OP: Kortingsbedrag Pure Energie is per jaar (elk jaar tijdens contract 1-5 jaar)

Financieel aanbod omwonenden
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Waarom Pure Energie?

Waarom Pure Energie?

•
•
•
•
•
•

Al 7 jaar op een rij de groenste energieleverancier van Nederland
Pure Energie behoort tot de beste energieleveranciers in Nederland (afgelopen jaar nr 2 gaslicht.com)
Scherp aanbod voor zowel nieuwe als bestaande klanten
Eigen mijn Pure Energie Omgeving met o.a. inzicht in uw verbruik
Maandelijks energie prestatie rapport
Bij teruglevering: hoogste vergoeding van Nederland ( 0,14 cent per kWh incl. btw)

• Startmoment: Tot het moment dat de molens er staan, krijgen de afnemers elektriciteit uit andere
door Pure Energie gerealiseerde windmolens.
.
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Korting op energie

Voorwaarden
Aanbod geldt voor consumenten;
Voor zakelijke aansluitingen kan een maatwerkoplossing bedacht worden
Aanmelden via een speciale aanmeldpagina
Alleen voor omwonenden van windpark DMO
Startmoment
Bij interesse kunnen we dit jaar al starten. We hoeven niet te wachten tot de molens er al staan.
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Voor particuliere consumenten
Woning A, Nieuw Buinen, (enkele meter)
Gas 1700m3 - Elektra 4500 kWh
1 jaar

3 jaar

Eneco

2340,96

2371,31

2400

Oxxio

2043,88

2224,34

2300

Essent

2077

2416,67

5 jaar

Nieuw Buinen, 1 of 3 jaar,
hoog verbruik (enkele meter)

2299

2500

2200
2100

Vattenfall

2214,54

2415,29

GreenNL

2203,30

2239,33

Pure Energie

2293,00

2325,60

2334,60

met korting

2143,00

2175,60

2184,60

2000
1900

Vergelijking op basis van website div. energiemaatschappijen, februari 2020

1800

Eneco

Oxxio

Essent

Vattenfall

1 jaar

GreenNL

3 jaar

Pure Energie

met korting

Waarom Pure Energie?

Bij de vergelijking van de cijfers:
• Echt groene stroom, opgewekt uit wind en zon in Nederland
• Keuze uit je eigen energiebron, waaronder Drentse Monden Oostermoer
• Een zeer scherp tarief
• Al 7 jaar op een rij de groenste energieleverancier.

16-3-2020

Aanmelden bij Pure Energie?

• Aanmelden via website www.pure-energie.nl/dmo
• Elk kwartaal publiceert Pure Energie de evt. aangepaste tarieven van
alle bedrijven
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