Praktijk

“Betrouwbaarheid VEMW-informatie
belangrijk voor Bakkersland”
Eric Kauffeld, Inkoper NPR van Bakkersland, maakt dankbaar gebruik van ‘De Stemming!’, hét complete overzicht
van energieprijzen voor leden van VEMW. Kauffeld legt uit waarom ‘De Stemming!’ van VEMW zo’n waardevol
instrument is voor zijn inkoopstrategie.

Waarom gebruikt u ‘De Stemming!’?

“I

k gebruik ‘De Stemming!’ om op het
juiste moment te ‘clicken’ (prijs fixeren)
voor onze daadwerkelijk aankoop van
gas en elektriciteit op de beurs. Wij willen op een
zeker moment in het lopend kalenderjaar ons
totaalvolume voor het daaropvolgende kalenderjaar
hebben aangeschaft. Afhankelijk van de markt clicken wij uiterlijk vier tot zes keer totdat we 100%
van onze behoefte hebben vastgelegd. Afhankelijk
van de markt en nieuwsberichten in de media kijk ik
soms wel wekelijks naar ‘De Stemming!’”

Waarom gebruikt u niet de informatie van
leveranciers?
“Daar kijk ik ook wel naar, maar ‘De Stemming!’
biedt gewoon veel meer voordelen. Zo is de tijdlijn
veel langer. Ik kan bij VEMW minimaal twee tot drie
jaar vooruit kijken. Andere aanbieders kijken niet
verder dan één jaar. Maar VEMW biedt ook historische overzichten die ik niet bij andere aanbieders
zie. Die historische overzichten zijn interessant,

omdat die helpen een patroon te herkennen. Een
goed doordachte inkoopstrategie valt of staat met
een ruime toekomstblik én goed overzicht van de
historie. VEMW biedt beiden, tot in detail.”

24h/7
“Bakkersland heeft zestien bakkerijen en produceert praktisch 24h/7 een compleet en gevarieerd
assortiment brood en gebak: vers, gekoeld, om
thuis af te bakken en diepgevroren. Dan is het voor
ons zeer interessant te weten wat de off-peakprijzen doen, zeg maar de daluurprijzen. Ook dat
weegt mee in onze inkoopstrategie. VEMW biedt
deze overzichten. Ook die zie ik niet bij andere
aanbieders.”

Onafhankelijk
Kauffeld vertrouwt de prijsoverzichten van VEMW:
“VEMW is onafhankelijk en neutraal.
Betrouwbaarheid is belangrijk voor Bakkersland.
Dankzij ‘De Stemming!’ van VEMW kunnen we
makkelijker de prijzen in de energiemarkt volgen!”

VEMW heeft een exclusieve overeenkomst met ICE Endex gesloten om de
noteringen van elektriciteit en gas van
diverse Futures (lange termijn producten)
te mogen gebruiken, bewerken en aan
haar leden beschikbaar te stellen. VEMW
heeft hiermee de continuïteit van de
dagelijkse publicatie van ‘De Stemming!
veiliggesteld na de overname van Endex
door The ICE op 1 maart 2013.
VEMW publiceert ‘De Stemming!’ dagelijks op haar website www.vemw.nl met
daarin:
- noteringen Futures elektriciteit baseen peakload (jaar en kwartaal) mét offpeakprijzen
- noteringen Future gas baseload (jaar
en kwartaal)
- noteringen stook- en gasolie (P en G
(603))
- zeer gedetailleerde grafieken en historische overzichten van diverse futures
Meer informatie?
Neem contact op met uw adviseur,
Eric Picard: ep@vemw.nl of
0348-484 351.
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