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uw energie goedkoper
door collectieve inkoop

meld u nu aan m.b.v. bijgevoegd formulier of via

1 2 3
aanmelden aanbesteden besluit tot deelname

Nederland kent een aantal energieleveranciers en het overstappen naar een andere energieleverancier gebeurt steeds vaker. Toch 

zijn de meeste bedrijven nog nooit gewisseld van energieleverancier. Dit laatste is vreemd omdat de kosten voor energie vaak een 

groot deel van de maandelijkse lasten uitmaken en het besparen op energie  kan zijn. 

 organiseert een aantal keer per jaar een energietender om voor  zowel  namens deze 

bedrijven collectief in te kopen. 

De werkwijze hiervoor is eenvoudig en u kunt zich zonder verplichtingen vooraf aanmelden en pas besluiten of u werkelijk 

deelnemer wordt als de  aan u kenbaar wordt gemaakt. Het Tenderproces bestaat uit 3 Stappen:

heel eenvoudig

Infra-Netwerk bedrijven Elektriciteit als Gas

beste prijs

Stap 1 - Aanmelden Aanmelden is gratis en vrijblijvend. We vragen alleen die gegevens van u die we nodig hebben 

om ook uw verbruik mee te kunnen nemen in de Tender die we in de markt zetten. U machtigt 

Infra-Netwerk BV. Na aanmelden ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Stap 2 - Aanbesteden Het gebundelde collectief zorgt voor een groot  inkoopvolume wat we vervolgens in de markt 

zetten. We vragen alleen prijzen aan bij partijen waarvan we weten dat ze betrouwbaar zijn. 

De energieleverancier in de Tender krijgt de kans om zijn beste aanbieding in te dienen. 

Infra-Netwerk beoordeelt de aanbiedingen en legt de  voor aan alle bedrijven 

die zich aangemeld hebben. 

Stap 3 – Besluit tot deelname Bedrijven besluiten op de beste aanbieding om wel of niet mee te doen. Deelnemers krijgen 

vervolgens een  van de aanbieder, zonder verdere tussenkomst van Infra-

Netwerk. Infra-Netwerk verstrekt deelnemer benodigd document voor opzegging van huidige 

leverancier.

Als u besluit om (nog) niet mee te doen dan bent u van harte uitgenodigd voor een volgende energietender. 

Kijk hiervoor op onze Tenderkalender op .

beste aanbieding

rechtstreeks contract

www.infra-netwerk.nl

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zoals bijgevoegd.


