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Interesse groepsaankoop elektriciteit
Meerle, 20/06/2019
Beste teler,
In 2010 werd door enkele telers, proefcentra en Boerenbond een 1ste groepsaankoop gas
georganiseerd. De doelstelling was om een groot volume in de markt te zetten naar de
gasleveranciers toe om zo tot competitieve prijzen te komen voor u als teler.
Eveneens kon een groot volume in meerdere malen ingekocht worden, terwijl meestal een
individuele aansluiting (teler) dit niet kon.
De 1ste groep bestond uit een 30-tal aansluitingen. Nu in 2019 hebben we een kleine 200
aansluitingen voor aardgas.
Eveneens werd er door de initiatiefnemers een vzw opgericht einde 2015 : “De Verenigde
Tuindersgroep “ waardoor er een meer professioneel kader werd gecreëerd.
De Raad van Bestuur van de VTG vzw bestaat momenteel uit volgende leden :
• Proefcentrum Hoogstraten vzw
• Proefcentrum voor Sierteelt vzw
• Ledewi BVBA
• Barver BVBA
• Denis-Plants BVBA
• Handelskwekerij De Mol-Verlee
• Depraetere Koen
• Van De Casserie Bloemisterij
• Boerenbond (raadgevend lid)
Het laatste jaar kreeg de vzw meer en meer de vraag om ook zo een groepsaankoop voor
elektriciteit te organiseren. Daarom vragen wij in dit schrijven om uw eventuele interesse in zulke
aankoop kenbaar te maken. In bijlage vindt u dan ook een informatieformulier (Excel) dat u bij
interesse kan invullen met uw bedrijfsgegevens en verbruiken. Eveneens vindt u er een volmacht
formulier (Word) waarbij wij uw verbruiken kunnen opvragen bij de netbeheerder om alzo de juiste
gegevens/cijfers te kunnen bekomen.
Wanneer u bijgevoegde formulieren invult, verplicht dit u in eerste instantie tot niets. Wel krijgen
wij zo een idee van het volume dat we in de markt kunnen zetten om te kunnen onderhandelen
met de elektriciteitsleveranciers.
Mogen wij u vragen om bij eventuele interesse, deze formulieren in te vullen en door te mailen ten
laatste tegen 14 juli 2019?
Voor eventuele vragen kan je terecht bij Frank Vissers, frank.vissers@proefcentrum.be, voorzitter
van de VTG of bij bovenstaande leden.
Met vriendelijke groet,
Proefcentrum Hoogstraten
Frank Vissers
Voorzitter Verenigde Tuindersgroep vzw

