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Anode en Senfal ondertekenden een overeenkomst waarmee Senfal kan beschikken over financiële

armslag om haar werk uit te breiden. Ook zal Anode haar ervaring, kennis en kunde ter beschikking

stellen.

Senfal (www.senfal.com) verzorgt energielevering op een slimme manier, door afnamepatronen
automatisch af te stemmen op de actuele inkoopprijzen op de energiemarkten. Hierdoor wordt het
niet alleen voordeliger, maar ook wordt inpassing van duurzame energieopwekking eenvoudiger.
Senfal is sinds augustus 2014 actief en is per november 2014 gevestigd in de bedrijfsincubator
UtrechtInc. Senfal heeft momenteel klanten in de koel- en vriessector, waar het in samenwerking met
verschillende energieleveranciers koelvermogens op een slimme manier aanstuurt. Daarnaast speelt
Senfal een centrale rol in het innovatieproject Jouw Energie Moment 2.0 in Breda. Het team van
Senfal bestaat uit softwareontwikkelaars en commercieel gerichte energiespecialisten. Sander ten
Kate (directeur Senfal): "In ons korte bestaan hebben we al gemerkt dat er behoefte is aan onze
manier van afstemming tussen verbruik en markt. Dankzij deze samenwerking krijgen we meer
armslag om onze technologische voorsprong in de markt uit te bouwen."

Anode Energie (www.anode.nl) is een leverancier die niet alleen eigen klanten bedient, maar ook de
inkoop en balancering verzorgt voor diverse leveranciers in de Benelux. Daardoor heeft Anode een
goede toegang tot de verschillende energiemarkten. Anode is al vanaf de start van de vrije markt
actief met het benutten van flexibiliteit waarmee energieverbruik kan worden afgestemd op actuele
prijzen in de markt.

Eric van Teeffelen (directeur Anode Energie): "De manier waarop de mensen van Senfal naar de
markt kijkt bevalt ons wel: innovatief, los van conventies. We verwachten een mooie toekomst."
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Senfal is een next generation energiebedrijf. Wij geloven dat energie anders beleefd kan worden en dat
het huidige energiesysteem niet optimaal is. Wij geloven dat er veel slimmer omgegaan kan worden met
duurzame energie en dat eindgebruikers momenteel te veel betalen voor energie. 

Wij zijn Senfal en wij leveren stroom en gas. Maar bovenal ontwikkelen wij software om het
energiesysteem van onze klanten slimmer te maken. Hoe meer klanten we hebben, hoe slimmer het
systeem. Als iedereen bij Senfal zou zitten zouden we geen kolenstroom meer nodig hebben.

Senfal is a next generation utility. We believe the experience of energy must change and that the current energy
system is poorly designed to cope with the energy transition. We believe we could use energy far more efficient
and end-users pay too much for that reason.

We provide you electricity and gas. But most of all, we provide you smart technology. The more clients we have,
the smater the energy system will be. If we could have everybody, we shouldn't need coal-fired anymore.
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