
 19 november 2019, 07:55 (CET)

Vandebron en Essent bundelen krachten
Merk, strategie en duurzaam bedrijfsmodel Vandebron blijven
ongewijzigd

Vandaag maken duurzame energiemaatschappij Vandebron en marktleider op de

Nederlandse energiemarkt Essent (onder meer Essent, Powerhouse,

energiedirect.nl) bekend samen verder te gaan. Vandebron wordt onderdeel van

Essent om ongewijzigd verder te kunnen werken aan haar missie: de opbouw van

een 100% duurzaam energienetwerk door klanten te verbinden met lokale groene

energieproducenten.

Door de krachtenbundeling met Essent kan Vandebron haar missie uitbouwen. “We willen de

overstap naar duurzame energie voor iedereen aantrekkelijk maken. Hiervoor is schaal nodig

die we alleen niet kunnen realiseren. Hoewel we altijd de gevestigde orde hebben uitgedaagd,

kiezen we er nu bewust voor onze missie van binnenuit aan te jagen. We zijn blij met een nieuw

moederbedrijf dat in onze visie gelooft, in ons bedrijfsmodel, en in alles wat we met ons team

hebben opgebouwd,” zegt Matthijs Guichelaar, CEO en oprichter van Vandebron. Vandebron

zal lokale producenten van duurzame energie ongewijzigd blijven koppelen aan Nederlandse

huishoudens. “Maar we willen onze klanten ook de kans bieden zelf duurzame stroom op te

wekken. Met Essent kunnen we bijvoorbeeld versneld zonnepanelen of energiebesparingstools

gaan aanbieden. Wij zien dit als de perfecte volgende stap in onze missie en in ons aanbod.

Samen met Essent kunnen we de impact die we maken vergroten en de energietransitie

versnellen.”

⏲

https://vandebron.pr.co/


Essent streeft ernaar om voor iedereen de nummer 1 in energie te zijn. Het bedrijf is met haar

merken verschillende groepen klanten zo goed mogelijk van dienst. “Met Vandebron wint

Essent een vertrouwd duurzaam energiebedrijf in haar netwerk,” legt Patrick Lammers, CEO

van Essent, uit. “Dat is belangrijk omdat wij een sleutelrol spelen bij het behalen van de

doelstellingen uit het klimaatakkoord. Essent heeft al geruime tijd geen elektriciteits- en

gascentrales meer. We richten ons uitsluitend op de verkoop van energie en energiegerichte

oplossingen. Met onze servicebedrijven helpen we bijvoorbeeld per jaar meer dan 11.000

huishoudens te verduurzamen met zonnepanelen. Elk jaar helpen we ook nog eens meer dan

10.000 huishoudens energie te besparen met onze isolatieoplossingen. Zo werken we aan reële

verduurzaming met concrete doelen. Vandebron past als groen voorbeeld en expert naadloos bij

onze verdere verduurzamingsstrategie.”

Door kennis en expertise te delen kunnen Vandebron en Essent samen hun duurzame ambities

versneld uitvoeren.

Voor klanten en producenten van Vandebron verandert verder niets: Vandebron blijft

ongewijzigd dezelfde dienstverlening onder dezelfde condities leveren. Vandebron is gevestigd

in Amsterdam en heeft circa 300 medewerkers in dienst. Ook voor hen heeft de

krachtenbundeling geen gevolgen.

Er worden geen financiële details bekendgemaakt. De transactie is afhankelijk van goedkeuring

van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
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Voor meer informatie graag contact opnemen met:

Vandebron

Marleen Koning

E: marleenkoning@vandebron.nl

T: +31 (0) 6 23 94 31 51

Essent

Jorrit de Jong

E: jorrit.de.jong@essent.nl

T: +31 (0) 6 15 46 92 39
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OVER VANDEBRON

Vandebron is een energieplatform dat consumenten verbindt met Nederlandse producenten van duurzame
energie. Klanten kiezen zelf bij welke producent ze energie afnemen en weten zo precies waar hun goeie
energie vandaan komt en waar hun geld naartoe gaat. Vandebron wil klanten stimuleren minder energie te
verbruiken en maakt daarom geen winst op hun verbruik. Zo kunnen lokale bronnen hun energie voor een
eerlijke prijs verkopen en krijgen zij kans om te investeren in nog meer duurzame oplossingen. Sinds 2017 biedt
Vandebron tevens elektrisch rijden diensten aan, bestaande uit een laadpas, handige app en Slim Laden tool.
Vandebron is gevestigd in Amsterdam en in 2014 opgericht door Aart van Veller, Remco Wilcke en Matthijs
Guichelaar. Het bedrijf werkt toe naar een missie: zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie. Inmiddels zijn
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Over Essent

Essent wil voor iedereen de nummer 1 in energie zijn. We zijn onderdeel van innogy, dat in

september 2019 is overgenomen door E.ON. Hiermee is E.ON één van de grootste Europese

energiebedrijven en de enige met een exclusieve focus op de levering van energie en

netwerkactiviteiten (dit laatste niet in Nederland). E.ON heeft circa 50 miljoen klanten en is

onder andere actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland en België.

Essent is in Nederland marktleider met ruim 2,5 miljoen klanten. Naast stroom en gas leveren

we energie-gerelateerde producten en diensten en verduurzamingsoplossingen. Via ons

landelijk dekkend netwerk van servicepartners zorgen we voor concrete verduurzaming van

huizen en gebouwen. Dit doen we door het isoleren van huizen en gebouwen, installatie van

zonnepanelen en verwarmingsoplossingen. Ons hoofdkantoor staat in ’s-Hertogenbosch.

https://vandebron.nl/
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