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Samenvatting Vandaag lanceert Vandebron een online marktplaats voor duurzame
energie waarop Nederlandse huishoudens direct hun energie van de
producent kopen. Hiermee gaat Vandebron de strijd aan met de
traditionele energiebedrijven, om een einde te maken aan
‘sjoemelstroom’, zodat groene stroom daadwerkelijk groen wordt.
Vandaag begint de voorinschrijving op vandebron.nl voor
geïnteresseerden. Op 2 april start de dienst.

Details Eerste transparante energiedienst

60% van de consumenten denkt groene stroom te kopen, terwijl 90% van de
stroom die in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Op
Vandebron kiezen consumenten zelf hun energiebron en daarmee hun prijs.
“Hierdoor weet je precies waar je stroom vandaan komt en waar je geld
naartoe gaat.” legt mede-oprichter Remco Wilcke uit.

Vandebron maakt traditionele energiebrijven overbodig door de tussenpersoon
over te slaan, en geeft de marge terug aan zowel de producent als de
consument. “Online vinden we het normaal dat tussenpersonen steeds vaker
overgeslagen worden. Hoewel het nog nergens ter wereld wordt gedaan, zijn
wij overtuigd dat de Nederlandse markt nu ook klaar is voor een simpele en
transparante marktplaats voor duurzame energie.” aldus Wilcke, die het bedrijf
startte met Aart van Veller, Matthijs Guichelaar en Michael Fraats.

Nederlandse opwek

Gebruikers kiezen uit vier type energiebronnen: wind-, zon-, water- en bio-
energie. Alle energie wordt opgewekt in Nederland, bijvoorbeeld door een boer
met een windmolen of een biogasinstallatie op zijn erf. Voor het eerst kunnen
producenten hun energie direct aan de consument verkopen en kunnen ze
hun eigen prijs bepalen. Daarmee is dit is het eerste businessmodel dat
landelijk de opwek van duurzame energie meer rendabel maakt. Remco
Wilcke: “Het begon met de vraag; Wat als we ouderwetse energiebedrijven
overbodig maken?” Direct merkten we veel enthousiasme bij boeren.

Eerste klanten worden mede-eigenaar

Vanaf vandaag kunnen mensen zich op vandebron.nl inschrijven voor de
wachtrij, zij kunnen al vóór de lancering op 2 april hun bron kiezen. 4500
mensen kunnen ook kiezen om mede-eigenaar te worden. Ze krijgen dan een
of twee certificaten cadeau die staan voor een klein aandeel in het bedrijf.

Recordinvestering

Vandebron heeft een recordinvestering van 1,9 miljoen euro aangetrokken van
onder meer het Dutch Greentech Fund - een fonds van de Rabobank, de TU
Delft, Wageningen University en het WNF - en de Triodos Bank. Hiermee wil
het bedrijf 7 miljoen huishoudens de mogelijkheid bieden om over te stappen
op ‘echte’ duurzame energie uit Nederland.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.vandebron.nl. Er is ook een perskit
beschikbaar met factsheet, foto’s en logo’s.

Voor een interview met met een van de oprichters, bijvoorbeeld Remco Wilcke
of Aart van Veller en/of een deelnemende boer, kunt u contact opnemen met
Pieter van Wijk, pieter@vandebron.nl of 06-57585182.

Achtergrondinformatie:

Vandebron is opgericht in 2013 door vier jonge, Nederlandse ondernemers
met opgeteld 27 jaar ondernemerservaring in zowel de energiebusiness als in
duurzaamheid: Aart van Veller, Remco Wilcke, Matthijs Guichelaar, Michael
Fraats.

Het idee voor Vandebron ontstond in 2013, en tijdens een investeringsronde
werd 1,9 miljoen euro opgehaald. De investeerders zijn gerenommeerde
partijen op dit gebied: Triodos, Dutch Greentech Fund (een fonds van de
Rabobank, TU Delft, Wageningen University en het WWF), Greenspread
(ontwikkelaars van duurzame energie projecten) en 5 informal investors.

Vandebron wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar een autonome
energievoorziening: “Wij zien ondernemen als het middel om de transitie naar
een duurzame economie te versnellen.”
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/images/124507-8d566977-a6a2-49c3-b34b-32056ae08597-vandebron_2520energieproducent_2520hb-large-1394575891.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21946-4c4d8f1f-6191-4480-9e22-b1bb6971574c-wind.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21950-a10506aa-c6b1-4d07-826b-f1f056d26f96-water.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21949-27d4c6ed-a03d-49cd-9173-0f90debe2091-bio.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21948-2962de51-76bf-414c-9301-699827ff5cb2-zon.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21947-8be6fb7f-d072-4b82-a333-fa3257522635-locator.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21945-d8a44221-b519-4059-a9ff-c6754e1b90dc-vandebron.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/documents/21983-19492d74-c5e9-4c3e-bf9d-00e59c86f18e-factsheet.pdf
http://vandebron.nl/
mailto:pieter@vandebron.nl
http://www.vandebron.nl/


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/images/124227-0c4b7730-84d6-4e64-910c-568e37b05119-bio-large-1394210528.png
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/images/124228-dc740dda-c0d7-4ed4-b635-4335bd5fd3be-zon-large-1394210644.png
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/images/124224-f622bac4-917a-41fc-a1a6-0f8fef1839a9-locator-large-1394210527.png
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41154/images/124226-a08f9c97-50b7-4b93-8e85-ed74cca47090-vandebron-large-1394210527.png


Over Vandebron

Vandebron is een online marktplaats voor duurzame energie.
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