Green HR
Het collectieve energiecontract:
duurzame energie van je werkgever

Het collectief energiecontract

• Elke medewerker krijgt het aanbod gebruik te maken van het collectief
energiecontract
• Groene energie uit Nederland (Nederlandse wind en zon, CO2
gecompenseerd aardgas)
• De medewerker kan kiezen uit:
1. Groene energie uit Nederland (Nederlandse wind en zon, CO2
gecompenseerd aardgas)
2. Vast contract (1,2 of 3 jaar) of Flex contract (per uur afrekenen,
maandelijks opzegbaar)
• De medewerker betaalt geen:
1. Vaste leveringskosten
2. Extra kosten voor donkergroene energie
• Green HR is exclusief alleen medewerkers kunnen aan het collectief
bespaarprogramma deelnemen

Investering werkgever
in Green HR
Aantal deelnemende medewerkers		

≤ 9		

10-99		

100-149

≥ 150

Abonnementskosten werkgever		0,-		375,-		375,-		375,-*
Kosten voor deelnemende medewerkers

550,-		

550,-		

1.100,-		

1.650,-*

Totale kosten per maand			550,-		925,-		1.475,-		2.025,€ 7,50 per maand per deelnemende medewerker met alleen een stroomaansluiting
€ 11,- per maand per deelnemende met een stroom- en gasaansluiting.

* Afhankelijk van het aantal deelnemers.
Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen.

Voordelen voor de werkgever

• Nieuwe impuls duurzaamheidsbeleid en
afname CO2 footprint
• Samen met medewerkers aan een betere
toekomst werken
• Nieuwe impuls employer branding richting
medewerkers en op de arbeidsmarkt
Green HR geen succes? Opzegtermijn voor
de werkgever is 2 maanden. Energiecontract
aangesloten deelnemers wordt omgezet naar
individueel energiecontract met opzegtermijn
van 1 maand

Samenwerking
Fair Climate Fund
• Optioneel in Green HR: niet alleen groen,
maar ook sociaal
• Investeren in klimaatprojecten in
ontwikkelingslanden
• Fairtrade Carbon Credits
• CO2-uitstoot van medewerkers
compenseren met sociale impact

Voordelen voor de medewerker?

• Goedkope energiedeal (EnergyZero behoort met haar reguliere
tarief al tot de goedkoopste van Nederland)
• Veel groener dan normale overeenkomst.
• Samen met collega’s en werkgever bewust werken aan betere
toekomst
Ga je uit dienst? Het energiecontract wordt automatisch omgezet
naar individueel energiecontract en deelname aan het collectief
bespaarprogramma vervalt.

Start nu met
Green HR
beleid

1. Doorlooptijd tussen “go” en “start” is 1 a 2
maanden

2. EnergyZero factureert elke maand het
abonnement + de gebruikerslicenties

3. Er is geen sprake van beloning: wegblijven bij
ingewikkelde werkkostenregeling mogelijk

Prijsvergelijking EnergyZero Green HR
1 jaar vastcontract

2 jaar vastcontract

3 jaar vastcontract

Flexcontract per maand

#1

€ 149,81
EnergyZero
Green HR

€ 150,00
EnergyZero
Green HR

€ 149,73
EnergyZero
Green HR

€ 147,60
EnergyZero
Green HR

#2

€ 154,62
Greenchoice

€ 157,10
Huismerk Energie

€ 155,84
Green NL

€ 157,29
Mijndomein Energie

#3

€ 157,25
Huismerk Energie

€ 159,65
Mijndomein Energie

€ 156,49
Huismerk Energie

€ 165,38
Vrij op naam

Bron: Independer.nl berekening op basis van onderstaande gegevens gemaakt op 22 mei 2019
Stroomverbruik 1500 kWh normaal - Stroomverbruik 1500 kWh dal - Gasverbruik 1500 m3 - Netbeheerder Liander (gebied 1)
Het aanbod van EnergyZero is normaal gesproken al scherp. Binnen de voorwaarden van Green HR zouden wij een toppositie hebben bij
energievergelijkingssites. Green HR is exclusief, dus hier zijn wij niet vindbaar.

EnergyZero
samen, transparant en vooruitstrevend

Bel of e-mail voor een afspraak
Contact

Rob Simon

Contact

Auke Ferwerda

E-mail

rob.simon@energyzero.nl

E-mail

auke.ferwerda@energyzero.nl

Mobiel

0646173676

Mobiel

0621894956

