
Goedkope energie voor scholen 
 
Forse besparingen door gezamenlijke inkoop 
 
 
Onder het motto ‘Goedkope energie voor scholen’ start VOS/ABB een energie-
inkoopproject voor haar leden. Hierdoor kunnen alle scholen in het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs profiteren van lage energieprijzen door gezamenlijke 
inkoop. Dat betekent in de praktijk een forse besparing op energiekosten. 
 
Deelname aan dit project zal het onderwijs op uw school ten goede komen. Immers, als 
er minder wordt uitgegeven aan energie, is er meer geld voor onderwijs. 
 
Duizenden euro’s voordeel 
 
Voor grote scholen kan het voordeel per jaar oplopen tot vele duizenden euro’s. Maar ook 
kleine scholen besparen al gauw honderden euro’s per jaar. Bekijk de 
voorbeeldberekeningen! 
 
Het energieproject houdt in dat u als school nieuwe contracten afsluit met een 
energieleverancier. De eerste stap is dan ook dat u de bestaande contracten voor 1 juli 
a.s. opzegt, terwijl u zich tegelijkertijd aanmeldt voor het VOS/ABB energieproject. 
VOS/ABB is hiervoor een samenwerking aangegaan met Pro Mereor, inkoopconsultants 
te Arnhem. 
 
Dit gespecialiseerde inkoopadviesbureau heeft ruime ervaring in energie-inkoop voor 
overheid en onderwijs. Pro Mereor, inkoopconsultants, is dan ook de instantie die de 
afspraken maakt met de energieleverancier, waarbij gunstige voorwaarden worden 
bedongen. Per 1 januari 2004 krijgt u dan stroom en gas van een andere leverancier. 
Daar merkt u helemaal niets van. Alleen komt de rekening voortaan van een ander 
energiebedrijf, en daar staan lagere bedragen op! 
 
U kunt zowel de elektriciteit als het gas voordelig inkopen via het VOS/ABB project. In 
dat geval sluit u twee contracten af en daarmee krijgt u meteen een korting van 25 euro. 
 
In deze e-mailnieuwsbrief vindt u alle informatie over het energieproject.  
 
Hoeveel kunt u besparen? 
Hoe werkt het? Een stappenplan. 
Opzeggen met kant-en-klare brieven. 
De projectvoorwaarden. 
Aanbeveling VOS/ABB 
Wie is Pro Mereor? 
Achtergronden over de energiemarkt 
Veelgestelde vragen. 
 



De informatie is ook te vinden op de website www.vosabb.nl. Kijk ook in het 
aprilnummer van het VOS/ABB maandblad Over Onderwijs. Daarin verschijnt een 
uitvoerig artikel over het energieproject. 


