
Kobespa Energie Collectief
Energieprijzen schommelen. Wij niet.



Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet 
meer te betalen dan strikt noodzakelijk is. Door elektriciteit 
en gas met grote volumes tegen het laagste tarief in te 
kopen, brengen wij uw energierekening gemiddeld tot  

20% naar beneden.

             En dat met vaste tarieven.

Daarmee bespaart u zichzelf en de zaak niet alleen veel 
geld, maar ook veel tijd en energie. Want wij regelen 
alles. Het enige dat u hoeft te doen is straks uw nieuwe 

energierekening openen en constateren dat deze inderdaad 
een stuk lager is dan voorheen. 

Geef ons het mandaat om uw energie in te kopen, dan bent u 
verzekerd van de beste prijs. U heeft het al druk genoeg met uw 

organisatie, uw mensen en uw klanten. 

Energie is schaars, duur en 
zal nog duurder worden. 

Ondernemers rekenen op KOBESPA

Wij zijn KOBESPA, aangenaam. Het landelijk inkoopcollectief 
voor elektriciteit en gas. 

Wie zijn wij
KOBESPA bestaat uit een gemotiveerde groep energieadviseurs. Wij stellen ondernemers 
instaat hun vaste lasten te drukken door middel van een goed strategisch en tactisch in-
koopbeleid. Door onze specialisatie op het gebied van energievraagstukken en kennis met 
betrekking tot de Apx/Endex zijn wij instaat grote besparingen te realiseren

Visie
De visie van KOBESPA is om ondernemers te ondersteunen bij het inkopen van elektriciteit 
en gas op collectieve basis. Wij vertalen de complexe markt in eenvoudige en simpele ter-
men. Hierdoor wordt de energiemarkt transparant voor de ondernemers. Het inkoopmo-
ment en het inkoopvolume zijn het meest bepalend voor het tarief. Daarom heeft KOBESPA 
gekozen voor één groot collectief in Nederland. Wanneer de markt  rijp  is, kan Kobespa 
snel met grote volumes handelen en de beste tarieven vastzetten. Een kort moment waarin 
snel handelen cruciaal is. 

Voor wie
Wij werken voor ondernemers in het MKB. Maar ook voor bedrijventerreinen, stichtingen, 
branche- en ondernemersverenigingen die de handen ineen hebben geslagen als het om 
energie gaat. Vergist u zich niet, heeft u bijvoorbeeld een kleine horecazaak, dan kunt u al 
flink wat energie besparen door met ons in zee te gaan. U zult nog vreemd opkijken. 

Kobespa

Zo werkt het
Energieprijzen schommelen het hele jaar door. Het inkoopmoment van elektriciteit en gas 
is bepalend voor het uiteindelijke tarief. De specialisten van Kobespa zijn gespecialiseerd 
om energie in grote volumes in te kopen en wel op het meest voordelige moment. Wanneer 
de energieprijs op zijn laagst is, voeren wij een aanbesteding uit. Zo kopen wij in tegen de 
laagste tarieven.

Op www.Kobespa.nl kunt u op ieder moment de energiemarkt zelf bekijken. Dat is handig 
want als drukke ondernemer heeft u geen tijd om daar al teveel tijd aan te besteden. Dat 
hoeft ook niet, want KOBESPA is de partij die dat allemaal voor u regelt. Wij hebben een 
zeer hoge servicegraad en staan dichtbij onze klanten. Dat levert een product op waar de 
huidige energieleveranciers met hun miljoenen klanten natuurlijk niet aan kunnen tippen. 

Verder ontdekken veel ondernemers dat de macht van de huidige energieleveranciers 
groot is. Zij berekenen een prijs waarvan u denkt dat het de juiste is. Maar in werkelijkheid 
kan het veel goedkoper. 



De voordelen op een rij: 

» Lage energietarieven 

» Één vaste contactpersoon (geen callcenter) 

» Geïnteresseerden worden persoonlijk bezocht 

» Geen vastrecht van energieleverancier 

» Factuurverleden wordt gecontroleerd op fouten 

» Alle werkzaamheden worden door Kobespa geregeld (opzegbrieven, 

   factuurfouten, verlagen van voorschotten, alles m.b.t. elektra en gas) 

» Deelnemers op de hoogte gehouden van de energiemarkt d.m.v. nieuwsbrieven 

» Geen boete bij het overschrijden en/of te laag verbruik van gecontracteerde 

     volume, kortom geen bandbreedte 

» Gericht advies bij nieuwe aansluitingen m.b.t. hoge kosten aan gecontracteerd 

   vermogen en type aansluiting. De netwerkbeheerder verdient veel aan aansluitkosten  

   van verkeerd geadviseerde aansluitingen 

» Mogelijkheid terugvraag van energiebelasting bij 2 of meer aansluitingen op een pand 

   met terugwerkende kracht van 5 jaar

KobespaKobespa

Hoe werken wij in de praktijk?

1. Geïnteresseerden worden door Kobespa benaderd voor een 

 informatieve afspraak. 

 

2. Tijdens de afspraak worden uw laatste facturen beoordeeld op onjuistheden. 

 Afhankelijk hoelang uw huidige contract nog loopt, wordt meteen een  

 berekening gemaakt zodat uw voordeel per direct inzichtelijk wordt. 

 

3. Indien u zich wilt aansluiten wordt alles verder voor u geregeld. Kobespa zegt  

 daarbij ook uw huidige contract op.



Besparingsvoordelen

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 22,8%

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 17%

Dagverbruik
Nachtverbruik
Besparing 26,5%

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 19,2%

Betonbewapeningsbedrijf

Tuincentrum

Supermarkt

Pluimveehouder

57.588 kWh
12.000 kWh
9200 m3
€3076,- per jaar

55.000 kWh
30.000 kWh
45.500 m3
€4025,- per jaar

360.000 kWh
270.000 kWh
€12.828,- per jaar

145.000 kWh
115.000 kWh
13.300 m3
€3076,- per jaar

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 35,3%

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 28%

Wegrestaurant Onderzoekscentrum
107.763 kWh
85.771 kWh
20.436 m3
€8.994,- per jaar 
waarvan € 1.376,- op factuurcontrole

41.280 kWh
34.800 kWh
26.361 m3
€7.452,- per jaar 

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 27,1%

Dagverbruik
Nachtverbruik
Gasverbruik
Besparing 31%

Oud Papier Recycling (4 locaties) Tankstation met wasstraat (9 locaties)
631.280 kWh
121.000 kWh
3775 m3
€28.080,- per jaar 

3.515.144 kWh
1.506.490 kWh
450.000 m3
€137.600,- per jaar

Deelnamebijdragen aan het collectief
(per aansluiting)
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Elektriciteit
KWh m3Prijs Prijs

< 50.000 < 20.000 m3€100,- €100,-

< 100.000 €200,- < 50.000 m3 €200,-

< 300.000 < 100.000 m3€300,- €300,-

< 1.000.000 < 170.000 m3€500,- €500,-

< 100.000 < 20.000 m3€11,95 €9,95

< 300.000 < 60.000 m3€19,95 €19,95

> 300.000 > 60.000 m3€49,95 €39,95

> 1.000.000_ _

_ _

_> 170.000 m3€750,- €750,-

GasKobespa inkoopmomenten en tarieven

Januari 2011 - 31 dec 2012

Elektriciteit 
Leverancier   Delta Energy BV
Periode           1 jan. 2011 t/m 31 dec. 2012
Dagtarief         6,087 ct/kWh
Nachttarief         3,750 ct/kWh
Enkeltarief        5,386 ct/kWh 

1 jan 2013-31 dec 2013

Elektriciteit
Leverancier   Delta Energy BV
Periode           1 jan. t/m 31 dec. 2013
Dagtarief         6,2968 ct/kWh
Nachttarief         4,0643 ct/kWh
Enkeltarief        5,6270 ct/kWh

Gas kleinverbruik
Periode             1 jan. 2011 t/m 31 dec. 2012
Gastarief          28,6 ct/m3 *
Gr. Zakelijk    17,4 ct 
* De regiotoeslag kan tot 1 cent hoger of lager uitvallen afhankelijk 
   uw vestigingsplaats.

Gas kleinverbruik
Periode             1 jan. t/m 31 dec.  2013
Gastarief          29,0 ct/m3 *
Gr. Zakelijk    17,8 ct 
* De regiotoeslag kan tot 1 cent hoger of lager uitvallen afhankelijk 
 uw vestigingsplaats.

Resultaten van de aanbesteding

Kobespa



T (024) 35 55 993
F (024) 35 51 791
E info@kobespa.nl
I www.kobespa.nl

Kobespa Energie Collectief
De Schoren 13
6581DK Malden
Postbus 40010
6504AA Nijmegen

KvK 09173024
BTW NL81.82.63.581B01


