
Productie groene stroom

10.1%

Slechts 10.1% van de totale  
energieproductie in Nederland is 
daadwerkelijk groen. [2]

62% van de stroomcontracten van 
consumenten in Nederland zijn 
groen, althans, op papier. [1]

80% van de consumenten zijn 
klant bij de grote drie leveranciers; 
Nuon, Eneco en Essent. [1]
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43% van de consumenten denkt 
dan dat groene daadwerkelijk 
groene stroom is. [1]

Een Garantie van Oorsprong 
voor groene stroom als Noorse 
waterkracht, kost slechts zo’n € 
0,40. Zo’n GoV staat ‘garant’ voor 
1.000 kWh, dus het jaarverbruik 
van een gem. huishouden (3.500 
kWh) is al voor ongeveer € 1,44 te 
‘greenwashen’. [7]

Consumenten zijn bereid om 
gemiddeld € 12 per maand meer 
te betalen voor groene stroom. [1]

Huishoudens kunnen zo’n € 300 
per jaar besparen door van 
energieleverancier te switchen. [4]

Tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 
stapten 13.6% van de consumenten 
over op een andere leverancier. 
Sinds de liberalisering van de  
energiemarkt in 2004, is dit per-
centage niet zo hoog geweest. [1]

Nederlandse huishuidens betalen 
gemiddeld € 1.900 per jaar voor 
hun totale energierekening. [5]

€ 1.900.000 is er geïnvesteerd in 
Vandebron, door o.a. het Dutch 
Greentech Fund, bestaande uit de 
Rabobank, het WNF, de TU Delft, 
en door de Triodos Bank. Vandebron heeft 5000 certificaten 

beschikbaar voor voorinschrijvers. 
Die certificaten staan gelijk aan 
1% van het bedrijf.

Tussen aanvraag en goedkeur-
ing van de vergunning (voor 
energielevering), zaten slechts 35 
werkdagen. De snelste goedkeur-
ing ooit van de ACM (Autoriteit 
Consument & Markt).

Vier energiebronnen zijn  
beschikbaar op het platform; 
wind-, zon-, water- en bio-energie.

Het Vandebron team bestaat 
nu uit 10 man, inclusief de vier 
oprichters.

Huishoudens betalen € 629 per jaar 
meer voor hun energierekening, 
ten opzichte van 2004, toen de 
markt werd geliberaliseerd. [3]

Zoveel CO2 uitstoot kan een gem. 
huishouden (met een jaarlijks 
verbruik van 3.500 kWh) besparen 
door over te stappen van grijze 
naar groene stroom.[5] [6]
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Vandebron biedt het eerste jaar 
ruimte aan 30.000 tot 40.000 
huishoudens.
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