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Aan alle leden van VOS/ABB 
 
 
Datum      Kenmerk 
07 april 2003     LB/308004/1  
 
Onderwerp: 
Project ‘Goedkope energie voor scholen’ 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Het doet ons genoegen u het project ‘Goedkope energie voor scholen’ te kunnen presenteren.  
 
Deelname aan dit VOS/ABB project kan u vele euro’s besparen! Daar profiteren uiteindelijk uw 
leerlingen weer van. Want elke euro, die bespaard wordt op stookkosten, kunt u uitgeven aan 
belangrijker zaken: het onderwijs zelf. 
 
Het VOS/ABB energieproject werkt volgens een heel simpel principe: door gezamenlijke inkoop van 
gas en elektriciteit kunnen de prijzen flink omlaag. De besparing verschilt uiteraard per school, maar 
kan oplopen van honderden tot duizenden euro’s per jaar. Bovendien wordt in dit project voorzien in 
de inkoop van groene energie. Het is dus ook goed voor het milieu-imago van de school. 
 
VOS/ABB biedt u dit project aan tegen minimale projectkosten met een maximaal resultaat en een 
deskundige begeleiding. Kleine scholen doen al mee tegen zeer geringe kosten. Véél goedkoper dan 
alternatieve aanbiedingen die circuleren.  
 
Voor de uitvoering van dit project zijn wij een samenwerking aangegaan met Pro  Mereor, 
inkoopconsultants. Dit gespecialiseerde adviesbureau kan bogen op ruime ervaring op het gebied 
van de inkoop van energiecontracten bij diverse scholen in Nederland. 
 
VOS/ABB is trots op dit project, dat gericht is op alle openbare en algemeen toegankelijke scholen 
van Nederland. Wij zijn ervan overtuigd u hiermee van dienst te zijn en we hopen dat veel scholen 
deelnemen.  
 
Daarom vrijblijvend dit advies: sluit u aan bij uw collega-scholen, bespaar kosten en bewijs 
bovendien het milieu een goede dienst! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bart Wever 
Plv. directeur 
 
 
P.S. Voor meer informatie: kijk op de website www.vosabb.nl 
Of bel met Jos Plattel van Pro Mereor, tel. 026  -3701477 


