
Profiteer van maandgemiddelde beursprijzen
en stap ook over op dynamisch.

We vertellen je graag meer.

100% 
groene stroom
van eigen 
bodem

Start
direct metbesparen !

Vrijheid is belangrijk
In de huidige energiemarkt is niets vanzelfsprekend, 
daarom ben je bij Noord Energie vrij om te gaan 
en staan waar je wilt. Je koopt immers ook niet je 
winkelvoorraad in voor over 5 jaar. Noord Energie 
hanteert geen opzegboetes en wij hebben een 
opzegtermijn van slechts 5 kalenderdagen. Wel zo 
eerlijk en transparant.

Maandprijs v/s dagprijs en vaste prijs
Over het algemeen zijn dynamische beurstarieven 
lager dan vaste tarieven. Dit komt omdat de 
leverancier van vaste tarieven een risico neemt en 
dit moet incalculeren in het tarief. Veel leveranciers 
bieden dynamische stroomprijzen aan waarbij 
je voor ieder uur een aparte prijs betaald. Deze 
uurtarieven zijn hoog als het verbruik ook hoog is.  
’s Ochtends en ’s avonds is de prijs dus hoog,  
’s nachts en overdag zijn de prijzen veelal laag. 
Met een uurproduct moet je, om te besparen, je 
leven aanpassen aan de tarieven per uur. Omdat 
de tarieven flink verschillen, is het verstandiger je 
energieverbruik af te stemmen op het tarief. Waar 
je normaal gesproken bijvoorbeeld om 8:00 koffie 
zet, zou je moeten kijken of dat niet toevallig een erg 
duur uur is. 
Wij vinden dat de energieprijs niet je leven moet 
bepalen. Daarom rekenen wij niet per uur af maar 
per maand. Jij betaalt bij ons het gemiddelde bedrag 
van alle uurtarieven over één maand. Op die manier 
halen we de pieken en dalen eruit en kun jij leven 
hoe je wil leven.

100% uniek
Wist je dat Noord Energie uniek is in zijn soort? 
Wij ontwikkelen alles zelf, hierdoor kunnen wij 
sneller inspelen op de markt. Uniek is ook onze 
klantenservice waar we ontzettend trots op zijn. Wij 
kennen geen wachttijden en staan altijd voor je klaar 
tijdens onze openingstijden.  

Duurzaam
Bij Noord Energie willen we niet verdienen aan 
méér energie verkopen. Wij helpen je juist om 
minder energie te verbruiken. Want minder energie 
gebruiken, dát is pas groen. Bewuster leven en 
vooral: bewust dingen laten die energie kosten.

Hebben wij je interesse gewekt?
Neem dan contact met ons op via : 085-060 66 44 of 
via mail service@noordenergie.nl

Start
direct metbesparen !

* Naast de kale inkooptarieven rekent Noord Energie een 
inkoopvergoeding per killowattuur stroom (kWh) en per 
kubieke meter gas (m3). De inkoopvergoeding bestaat uit 
handels-, reconsolidatie- en onbalanskosten. Daarnaast 
vergroenen wij je energie en hebben een beetje marge 
nodig voor de beste koffie op kantoor.


