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1 januari 2017: elk netgebied een eigen prijs per kWh
De afgelopen jaren werd er danig geschud aan de Ecopower-elektriciteitsprijs. Een kleine revolutie... De distributie- en andere kosten veranderden in een hoog tempo. De
btw-tarieven wijzigden ook. Het gevolg: onze afgeronde
prijzen waren niet meer houdbaar. We rekenen nu 25,98
eurocent per kWh.
Ondertussen liepen de prijzen tussen de netgebieden steeds
verder uit elkaar. Het evenwicht tussen het aantal klanten
per netgebied tegenover het totale aantal inwoners raakte
zoek. Gaselwest bijvoorbeeld is een duur netgebied waar we
buiten verhouding veel klanten hebben. Daarom werden
daar gedurende een bepaalde periode geen nieuwe klanten
meer aangenomen. Het evenwicht herstelt zich maar heel
traag, te traag. Bovendien liet de Vreg, de regulator, weten
dat ze niet aanvaarden dat we nieuwe klanten weigeren.
Een nieuwe minirevolutie dringt zich op. We proberen
daarbij zo dicht mogelijk bij onze basiswaarden te blijven.
Ecopower behoudt zijn unieke prijs per kWh. Maar die
varieert per netgebied. Op die manier kunnen we iedereen
weer aannemen als klant en krijgt iedereen een scherpere
prijs. Voor de klanten blijft het even duidelijk en eenvoudig. Voor onze klantendienst wordt het iets moeilijker.

Ook de marktprijs daalt. Daardoor betekent dit alles voor
bijna iedereen een prijsverlaging op 1 januari 2017. Alleen
in de netgebieden Gaselwest en Sibelgas is er een kleine
prijsverhoging.
Nieuwe prijzen bij Ecopower vanaf 1 januari 2017
Gaselwest
27,16
IVEKA
24,10
IMEA
22,39
IVERLEK 24,01
IMEWO
24,01
PBE
23,46
Intergem
22,11
Sibelgas
26,17
Inter-Energa 23,76
Infrax-West 24,70
IVEG
24,01
De prijzen zijn in eurocent per kWh, inclusief kosten zoals
btw en transport. De Bijdrage Energiefonds en een eventueel prosumententarief worden apart doorgerekend.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen van heffingen, distributie- en transportkosten.
Als er een fusie zou komen van netbeheerders onder Eandis, kan het resultaat zijn: een grotere wijziging met minder
verschillende prijzen.

Iedereen welkom op de Ecopower-energiecafés
Niet alleen coöperanten, werkelijk iedereen is welkom
op de energiecafés van Ecopower cvba. Breng dus gerust
geïnteresseerden mee. De avonden starten om 19.00u
en eindigen uiterlijk om 22.00u. Behalve in Brussel:
start om 18.30u, einde 21.30u.
Een waaier aan thema’s komt aan bod. We praten bij
over de ontwikkelingen op de energiemarkt en bij Eco-

power. Hoe ontwikkelt de prijs voor elektriciteitslevering zich? Waarom is de elektriciteitscentrale op pellets
in Langerlo een slecht idee en wat zet Ecopower daar
tegenover? Wat kunt u zelf doen voor meer hernieuwbare energie en beter energiegebruik? We serveren dit
alles met een drankje. En natuurlijk is er ruimte voor
uw vragen en opmerkingen.

4 oktober 2016, Berchem. Kantoor Ecopower, Posthoflei 3 bus 3.
6 oktober 2016, Turnhout. CC De Warande, Warandestraat 42.
10 oktober 2016, Brussel. Hogeschool ODISEE, Lokaal 3102, Stormstraat 2.
12 oktober 2016, Leuven. Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A.
13 oktober 2016, Waregem. CC De Schakel, Schakelstraat 8.
17 oktober 2016, Lommel. De Soeverein, Sportveldenstraat 10.
19 oktober 2016, Sint-Niklaas. ABVV, Vermorgenstraat 9.
20 oktober 2016, Hasselt. CC Hasselt, Kunstlaan 5.
24 oktober 2016, Gent. HOGENT Campus Schoonmeersen, D-gebouw Valentin Vaerwyckweg 1.
25 oktober 2016, Diksmuide. CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2a.

Pellets- en brikettennieuws

Eandis is van u en mij: teken de petitie voor 3 oktober
Bezoek pelletsfabriek Ham
Op 22 oktober en op 26 november kunnen telkens 35 mensen onze pelletsfabriek in Ham bezoeken. Het bezoek begint om 10.00u en eindigt om 12.00u. Inschrijven is nodig. Dat kan
via www.ecopower.be/bezoekham. Als u geen
toegang hebt tot het internet, kunt u bellen naar
03 287 37 79. Onze medewerkers schrijven u in.
Eventuele latere bezoekdagen verschijnen op de
website.
Briketten: beter dan brandhout
Wie met hout stookt, kan een fikse stap vooruit
zetten door voor briketten te kiezen: qua comfort, rendement en milieu-impact.

Een nieuwe zeef voor onze fabriek in Ham. We investeerden
70.000 euro voor pellets met een minimaal stofgehalte.

Koop nu uw pellets of briketten en win
uw aankoop terug!
Het wordt herfst en zelfs bij mooi weer is dat het
uitgelezen moment om u te verzekeren van een
warme winter. Bestel op tijd en houd rekening
met een levertermijn van drie tot vier weken.
Dit najaar organiseert Ecopower een warme
wedstrijd: wie houtpellets of briketten koopt via
www.ecopower.be/shop, maakt kans om zijn of
haar volledige aankoopbedrag terug te winnen.
Elke week is er een winnaar. Deelnemen kan ook
via de handelaars die Ecopowerpellets verdelen.
Iedereen kan bestellen en winnen, ook niet-coöperanten. Vertel het verder in uw omgeving en
misschien wint iemand van uw vrienden, familie
of kennissen wel een warme en goedkope winter!
Ecopower-samenaankoop pelletkachels
Als u geïnteresseerd bent in de Ecopower-samenaankoop, van pelletskachels, kunt u zich registreren via www.ecopower.be/samenaankoop.
Einde oktober is onze selectie klaar. Wij contacteren u in november. U hoeft zelf niet opnieuw
contact op te nemen.

Goede houtbriketten – die van Ecopower – geven comfort en gebruiksgemak en vooral: ze
verlossen u van enkele nadelen van brandhout.
Onze briketten zijn vooral interessant voor wie
hout koopt en veel besognes heeft met de opslag,
het laten drogen, de nodige ruimte... Ook financieel zijn onze briketten een goed alternatief voor
brandhout.
Ecopowerbriketten bestaan uit geperst hout uit
duurzame oogst. Ze hebben een diameter van 95
mm, zijn ongeveer 24 cm lang en wegen 2 kg.
Ze zijn compact en goed stapelbaar. Ze nemen
maar een derde van de ruimte van brandhout in.
U kunt ze ook binnen in huis opslaan zonder last
van stof of stukjes schors en hout.
Moderne houtkachels halen een rendement van
85%, als u op de goede manier stookt. Dan blijft
ook de uitstoot van schadelijke stoffen uit uw
schoorsteen minimaal. Tien stooktips van de
Vlaamse overheid vindt u op onze website via
‘briketten’.

Eandis zoekt geld en wil het halen bij een Chinees
staatsbedrijf. Dat zou een rendement van 5%
krijgen. Wij willen dat Eandis de burgers de kans
geeft om te participeren. Teken de petitie.
Eandis zoekt vers kapitaal. De keuze is uiteindelijk
gevallen op het Chinese staatsbedrijf State Grid
Corporation. Deze privépartner kan rekenen
op een vrij zeker rendement van 5% op het
ingebrachte kapitaal, waardoor er jaarlijks 30 tot
40 miljoen euro zal wegvloeien. Dit geld wordt
uiteindelijk via onze energiefactuur betaald door
u en mij.
Organisaties vanuit het middenveld – onder
meer vakbonden, de Gezinsbond, Samenlevingsopbouw, en ook de hernieuwbare-energiecooperaties in Vlaanderen, REScoop Vlaanderen
– verzetten zich hiertegen. Het bestuur van Eandis en onze steden en gemeenten moeten leren
samenwerken met de burgers, in plaats van op

zoek te gaan naar kapitaal bij een Chinees staatsbedrijf. We vragen ons af waarom burgers niet de
kans krijgen om te investeren in hun eigen infrastructuur. Er staat 250 miljard euro geparkeerd
op onze spaarboekjes bij de banken, dat brengt
nauwelijks nog iets op.
Op 3 oktober stemmen de afgevaardigden van de
gemeenten over het Eandis-voorstel, pas daarna
wordt de beslissing definitief. We roepen op om
de deal niet goed te keuren en na te denken over
een andere aanpak.
We willen de macht van het getal laten werken.
Om druk te zetten op onze vertegenwoordigers
in gemeenteraden en intercommunales, is er
een petitie. Er zijn veel handtekeningen nodig.
We rekenen dus ook op de coöperanten om de
petitie te ondertekenen: en verder te verspreiden
in hun kennissenkring. Tekenen op:
www.transitienetwerkmiddenveld.be/eandis
of via www.ecopower.be onder ‘nieuws’

Coöperanten gratis naar het
Energie & Bouw Weekend

Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober is er in het
Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder een beurs: Energie & Bouw. Coöperanten die
deze editie van PowerPost laten zien, mogen gratis binnen. Er zijn heel wat informatieve sessies.
Zie www.energieweekend.be.

Mijn Ecopower:
activeer uw account

Een nieuwigheid op de website: Mijn Ecopower.
De klanten van wie wij een e-mailadres hebben,
krijgen een bericht met een link. Wie zich registreert, krijgt eenvoudig een overzicht van zijn of
haar gegevens en facturen. Later worden er extra
mogelijkheden aan gekoppeld. Pellets en briketten kunt u bestellen met de login van Mijn Ecopower.

Algemene vergadering
8 april 2017

De volgende algemene vergadering is op 8 april
2017. Op deze vergadering komt niet alleen het
jaarverslag en een blik op de toekomst. Er worden ook een nieuwe raad van bestuur en nieuwe
controlerende vennoten verkozen. Een deel van
de huidige raad van bestuur zal kandidaat zijn
voor een volgende periode. Er wordt op basis van
aanvullende capaciteiten ook gekeken naar nieuwe mensen. Kristof Deprez begeleidt de vorming
van een nieuw team.

Ecopower geeft een lezing op de beurs Energie & Bouw Weekend:
Groepsaankoop pelletkachels: de keuze van Ecopower.
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober, telkens om 15.00u.

Ecopowerstand op de jaarmarkt in Beersel. Op dinsdag 18 oktober vanaf
10.00u staan we op de jaarmarkt in Dworp.

Facturen per e-mail

Tussentijdse facturen sturen we graag via e-mail.
Dat bespaart ons tijd, werk en papier. Ga naar
www.ecopower.be/klantendossier.

EnergieID
breekt Ecopower een record?

Ecopower bouwt tweede
turbine in Houyet

EnergieID is een online platform; energieverbruik, waterverbruik... Dat kunt u er allemaal
met veel gemak invoeren, meten en vergelijken
met gelijkaardige huishoudens.
Meldt u zich aan? Sluit u dan meteen aan bij de
groep van Ecopower. Dat zijn al 5000 mensen.
Bent u al actief op EnergieID? Dan nog kunt u
aangeven dat u in de Ecopower-groep terechtkomt. Zo wordt de Ecopowergroep groter en
verzamelen we nog meer gegevens.
www.energieid.be/groepen/ecopower

In de Waalse gemeente Houyet heeft Ecopower
al een windturbine, een Enercon E82. Daar
komt nu – in een gedeeld windpark van tien turbines – nog een windturbine bij. Deze keer is het
een E92, een krachtiger machine dus. De turbine
heeft een vermogen van 2,35 MW.

Snel op Facebook

Ecopower is actief op Facebook. Tussen PowerPost en het nieuws op de website door kunt u
daar terecht voor snel nieuws uit de wereld van
de hernieuwbare energie en de coöperatieve sector.

Ecopower cvba werft aan:
ICT-medewerker
We zoeken iemand met een passie en talent voor ICT,
met een hogere opleiding in ICT of gelijkwaardigheid
door ervaring.
Als ICT-medewerker werkt u in een team van twee
aan het onderhoud en de uitbouw van het Ecopower
ICT-systeem. U versterkt de aanwezige kennis,
u bent in staat mee te denken over toekomstige
ontwikkelingen en verbeteringen en bereid om de
nodige ondersteuning te bieden.
U verzorgt de programmatie van bestaande
applicaties of stuurt de programmeur aan. U staat
in voor het systeembeheer (Exchange, Windows
server, firewall en Filemaker). U beheert de hard- en
software toepassingen, het netwerk en connecties.
U zorgt voor oplossingen bij problemen (helpdesk).
U doet data-analyse voor interne ondersteuning en
voor projecten.
Lees de volledige vacature op www.ecopower.be

Projectverantwoordelijke
U hebt een masterdiploma bij voorkeur als ingenieur
of in een technische richting, of u bent gelijkwaardig
op basis van ervaring. U bijt zich graag vast in
projecten en papierwerk schrikt u niet af.
U structureert mee de opvolging en het
onderhoud van de afgewerkte installaties.
U draagt proactief bij tot de werking van het
team projectverantwoordelijken en het behalen
van resultaten.
In dit verband werkt u mee aan het onderzoeken,
plannen en berekenen van opportuniteiten en de
realisatie daarvan. U stelt vergunningsdossiers
op en volgt werven op.
U besteedt daarbij de nodige aandacht aan de
financiële, contractuele en juridische aspecten.
U volgt de ontwikkelingen in de sector op zodat
het bedrijf bijblijft.
Lees de volledige vacature op www.ecopower.be

Solliciteren doet u uiterlijk op zondag 23 oktober 2016 via onze website www.ecopower.be.
U laadt daar uw cv en motivatiebrief op. Laattijdige of onvolledige sollicitaties komen niet in aanmerking.
Alle kandidaten krijgen zo snel mogelijk een bericht.
Ver. uitg. Relinde Baeten, Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, info@ecopower.be, www.ecopower.be, 03 287 37 79
www.facebook.com/ecopower - rek. BE07 0012 2805 5766 - Gedrukt door De Wrikker cvba op gerecycleerd papier met vegetale inkten.

