Contractmanagement: grip op je
energiekosten
Doet jouw organisatie mee aan

•

onze energieovereenkomsten? Dan
nemen wij kosteloos het contract-
management op ons. Dat kan gedeel-

•

telijk of helemaal. We bewaken de
contractafspraken en zorgen voor een
correcte uitvoering. Dat betekent extra
gemak voor je zorgorganisatie. En het
bespaart je veel tijd en soms ook geld.
Zo heb je meer grip op je energiekosten.
Zo ondersteunen wij
Onder contractmanagement verstaan wij het bewaken
van de contractafspraken. Wij ondersteunen je daarbij
met de volgende werkzaamheden:

•

Energie

Check aansluiting locaties. We checken of alle
locaties van je organisatie zijn aangesloten op
de energieovereenkomst en onder het contract
vallen.
Globale factuurcontrole. Heb je twijfels over een
factuur? Of wil je een factuur gewoon op juistheid
laten controleren? Mail de factuur naar energie@
intrakoop.nl. We checken ‘m graag voor je.
Aanpassen contractcapaciteit. Over je groot
verbruiksaansluitingen ontvang je aparte facturen
rechtstreeks van de netbeheerder. Hierop staat
onder andere de afgesproken contractcapaciteit.
In de praktijk blijkt die afgesproken capaciteit
vaak veel hoger te zijn dan de werkelijk geleverde
capaciteit. Dit kan wel honderden tot soms dui
zenden euro’s per jaar schelen, afhankelijk van het
verschil tussen de gecontracteerde en afgenomen
capaciteit. Wij adviseren je over de juiste hoogte
van je gecontracteerde capaciteit. Hiervoor heb
ben we wel de facturen van je netbeheerder nodig.

Energie

•

•

Terugvragen / verminderen energie
belasting. Energiebelasting terugvorderen
kan op v
 erschillende manieren. Bijvoorbeeld
via de t
 eruggaafregelingen, als er meer WOZ*-
aanslagen per aansluiting zijn of meerdere
aansluitingen per WOZ-aanslag. Daarnaast is er
een vrijstellingsregeling voor zorgorganisaties
met een eigen WKK**-installatie met een
elektriciteitsrendement van minimaal 30%.
Tot slot is er een teruggaafregeling voor ANBI-
instellingen die voor minder dan 30% werkzaam
zijn in de gezondheidszorg. Benieuwd of jij ook
energiebelasting kunt terugvragen? We brengen
jouw mogelijkheden graag in kaart.
* WOZ: Waardering Onroerend Zaak
** WKK: Warmtekrachtkoppeling
Digitale facturen. Een factuur door de
organisatie loodsen kost geld. Soms is een
digitale verzamelnota handig. Soms zijn aparte
digitale facturen beter. Hierop kun je ook speci
fieke kenmerken opnemen die handig zijn voor
jouw z
 orgorganisatie. Het online platform van
InvoiceSharing helpt je bij een efficiënte inzet van
digitale facturen. Kijk voor meer informatie op
www.intrakoop.nl .

Neem contact op
Benieuwd hoe Intrakoop jouw organisatie kan
helpen grip te houden op je energiekosten?
Neem contact op met:
Elise ter Heine
Inkoper/productmanager Energie
06 13 15 28 93
elise.ter.heine@intrakoop.nl

Extra diensten
Naast de genoemde contractmanagementdiensten,
kunnen we je tegen betaling ook ondersteunen met de
volgende diensten:
• uitgebreide factuurcontrole op basis van
meetdata;
• factuurbeheer (inclusief mutatieverwerking en
factuurcontrole);
• energiebelastingadvies;
• monitoring van het energieverbruik;
• activiteiten/plannen voor energiebesparing en
verduurzaming;
• individuele aanbesteding of dienstverlening.

