
Lokaal, duurzaam: GreenBiz Energy
 
Energie lokaal duurzaam opwekken en binnen de IJmond verhandelen, terwijl u door monitoring inzicht heeft in uw 
verbruik. Dat was het beeld dat GreenBiz IJmond voor ogen had toen werd gestart met onderzoek naar de mogelijkheden 
van een lokale energie markt in het havengebied van gemeente Beverwijk en gemeente Velsen. Begin maart is GreenBiz 
Energy klaar voor gebruik.

Wilt u energie afnemen tegen inkoopprijs? 
Via het digitale platform van GreenBiz Energy koopt u uw energie  
direct van de lokale markt en/of externe energiemarkt(en). U krijgt 
een eigen Energy Account waarmee u 24/7 inzicht heeft in de inkoop 
en kosten van uw energie.
 
Produceert u duurzame elektriciteit?
En wilt u daar een aantrekkelijke prijs voor ontvangen? Via het  
digitale platform van GreenBiz Energy optimaliseert u de opbrengst 
door uw elektriciteit aan te bieden op de lokale markt en/of via externe 
energiemarkt(en). 

Meer informatie vindt u op www.greenbizenergy.nl. 

Vereniging GreenBiz IJmond
GreenBiz IJmond is een vereniging met diverse projecten waar 
leden bij kunnen aansluiten.
Bent u gevestigd in de IJmond? Wilt u actief aan de slag met 
verduurzaming van uw bedrijf en het bedrijventerrein? 
Kijk voor meer informatie op www.greenbizijmond.nl

Meer weten over GreenBiz Energy? 
Op 7 maart bent u van harte welkom 
op de informatiebijeenkomst. 
Kijk op www.greenbizijmond.nl/aanmeldengreenbizenergy.nl

GreenBiz Energy
is ontwikkeld onder het Interreg project Ports Energy  
and Carbon Savings, dat gefinancierd is door het EFRO,  
Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland.

GreenBiz Energy is het collectieve, lokale energiebedrijf in de IJmond. 
GreenBiz Energy maakt het voor u mogelijk uw elektriciteit rechtstreeks 
af te nemen van een of meerdere opwekker(s) in de IJmond, en indien 
nodig direct van de energiemarkten. Zonder tussenkomst van een  
traditionele leverancier. 

GreenBiz Energy
• Opwek uit duurzame energiebronnen
• Lokale, collectieve energievoorziening
• Onafhankelijk van energieleveranciers 
• Lagere en transparante energielasten
• Inzicht in uw verbruik door monitoring
• Energiewinsten die u als deelnemer ten goede komen
•  Deelnemers worden ontzorgd in het regelen van hun energie- 

voorziening.


