
Waar en wanneer
7 en 14 oktober, 9.00 - 16.30 uur.  
Woerden.

Kosten
€ 795,- (excl. BTW) p.p. voor leden, 
€ 1.295,- (excl. BTW) p.p. voor niet-leden.
Cursusmateriaal en lunches zijn inbegrepen.

Informatie
Thessa de Ridder, 0348-484 357  
of tr@vemw.nl 

Aanmelden
https://bit.ly/38rT3oz

De VEMW Basiscursus elektriciteit en gas biedt een totaaloverzicht van alle aspecten omtrent  
energie: aansluitingen en netten, markten, prijsvorming en inkoop, wet- en regelgeving en toezicht. 
De cursus verkent allerlei facetten met betrekking tot elektriciteit en gas, verschaft inzicht in de 
samenhang tussen de complexe elementen en biedt praktische handvatten die direct toepasbaar 
zijn in de dagelijkse praktijk. Deze cursus is re levant voor zakelijke energiegebruikers in de private 
en publieke sector, die hun kennis willen verbreden over energievraagstukken of die relatief nieuw 
zijn in dit onderwerp.

Gedurende twee dagen wordt u door onze deskundige docenten meegenomen in de complexe 
wereld van energie. Onze adviseurs beschikken over diepgaande inhoudelijke kennis op het gebied 
van energie, en staan klaar om al uw vragen hierover te beantwoorden.

Tweedaagse verkenning van het energiebeleid,  
aansluitingen en inkoop voor de zakelijke energiegebruiker

Hans Grünfeld Eric Picard Chiel Bakker Jacques van de Worp Tom Strengers

Wat komt aan bod 

 y Wat is het energiebeleid van Nederland
en Europa en hoe komt het tot stand? 

 y Welke spelers zijn actief op de energie-
markt? 

 y Hoe komen prijzen voor elektriciteit en
gas tot stand? 

 y Hoe is het beheer van netten geregeld? 
 y Met welke kosten heb ik eigenlijk te 

maken? Wie rekent wat af?
 y Wat moet ik betalen voor een nieuwe

aansluiting en wat voor het transport? 
 y Wat zijn mijn rechten en plichten als 

aangeslotene? 
 y Hoe kan ik invulling geven aan 

duurzaamheid?

Cursusdag 1

Introductie
   y Impact energiebeleid en regelgeving 

op zakelijke energiegebruikers
   y Uw positie in de energiemarkt
   y Belangenbehartiging versus eigen 

verantwoordelijkheid

Beleid
  y Nederlands energiebeleid
  y Europees ene rgiebeleid
  y Marktwerking en regulering

Verduurzamen
  y Belang duurzaam ondernemen
  y Implementatiemogelijkheden
  y Carbon footprint

Lunchpauze

Energienetwerken
  y Netbeheer in Nederland
  y Kostenstructuur transport en aansluiting
  y Kwaliteit van elektriciteit en gas

Aansluiten
  y Elektriciteit- en gasaansluitingen
  y Aanleg en uitbreiding
  y Rechten en plichten voor

Cursusdag 2
 
Energiemarkt

 y De energiewaardeketen
 y Termijn, spot en balanceringsmarkt
 y Productaanbod

Regelgeving en toezicht
 y Regelgeving in Europa
 y Gas- en Elektriciteitswet
 y Toezicht ACM op energiewet

Prijsvorming
 y Prijsvorming gas en elektriciteit
 y Prijsbepalende factoren
 y Europese marktkoppeling

Lunchpauze

Inkopen
 y Stappen van het inkoopproces
 y Inkoopstrategie
 y Prijsstrategie

Contracteren
 y Aansluit- en transportovereenkomst
 y Leveringsovereenkomst
 y Meetbeheerovereenkomst

Casus

VEMW behoudt zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren of aanmeldingen niet te honoreren.


