Geachte relatie,
Falckstaete heeft WoonEnergie Project BV overgenomen, het onderdeel van WoonEnergie dat
bemiddelt in de levering van zakelijke energie aan ca. 300 corporaties en andere
maatschappelijke organisaties. De nieuwe naam van de nieuwe onderneming is Aenergie.
WoonEnergie
WoonEnergie is een initiatief uit 2002 van een groot aantal woningcorporaties en Aedes, de
branchevereniging van woningcorporaties.
WoonEnergie Project BV is een van de grootste inkoopcollectieven van ons land. WoonEnergie
bemiddelt voor zo’n driehonderd corporaties en zorginstellingen in de levering van gas en elektriciteit
voor gemeenschappelijke ruimtes, zoals centrale ketelinstallaties, trappenhuizen, liften en galerijen.
Falckstaete neemt zakelijk activiteiten over
De zakelijke service van WoonEnergie ligt in het verlengde van de activiteiten van de nieuwe eigenaar
Falckstaete. Falckstaete is een professionele onafhankelijke partij die de financiële en energie
administratie verzorgt voor duurzame energieopwekkers, zoals windmolenparken, collectieven met
zonnepanelen en andere lokale energiebedrijven.
De ervaring van Falckstaete op administratief gebied en de kennis van de energiemarkt betekent voor
WoonEnergie een verbreding van het dienstenpakket. “Wij leveren gemak. We kopen niet alleen
collectief gas en groene stroom in, maar verzamelen en controleren voor corporaties en
zorginstellingen ook de energierekeningen en bundelen die tot één rekening. Daarnaast voorzien we
onze klanten van waardevolle managementinformatie over hun energieverbruik. Door hen al deze
administratieve rompslomp uit handen te nemen, kunnen organisaties zich nog beter op hun
corebusiness toeleggen”, vertelt directeur Job Schipper van Falckstaete. “Voor ons betekent de
overname vooral een verbreding van ons relatiebestand.”
Rob Drukker, directeur van WoonEnergie, over de overname: “Falckstaete en WoonEnergie passen
goed bij elkaar. Het zijn beide efficiënte en klantgerichte organisaties. Wij waren op zoek naar een
strategische partner waarmee we het dienstenaanbod aan onze klanten zouden kunnen versterken en
verbreden. Verduurzaming van het aanbod staat hierbij centraal. Wij zijn blij dat dit mogelijk gaat
worden met Falckstaete.
Naar een gezonde toekomst met Aenergie
De combinatie van WoonEnergie met Falckstaete staat borg voor een gezonde toekomst, daar is Job
Schipper van overtuigd. Afnemers van energie via WoonEnergie merken, behalve een
naamsverandering en de mogelijkheid om extra administratieve diensten af te nemen, niets van de
overname. Het inkoopcollectief met goede service en lage tarieven blijft een heel belangrijke rol
spelen en zal verder worden uitgebouwd onder de nieuwe naam Aenergie. Aenergie zal de
uitbreiding van dienstverlening binnenkort uitgebreider toelichten aan de klanten van WoonEnergie.
Voor meer informatie over Aenergie/Falckstaete kunt u contact opnemen met Job Schipper of Ronald
van Oijen via telefoonnummer 035-6268440.
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