De wegwijzer
in het doolhof
van de
energienota

Van Dompseler
Bespaar Advies is de
energienota-adviseur
voor onder andere:

Van Dompseler Bespaar Advies

De facturen van energiemaatschappijen zijn doorgaans ondoorgrondelijk. Helaas blijken de cijfers op de
factuur ook niet altijd te kloppen. Het vergt bovendien behoorlijk wat inzicht om de exacte betekenis van
de leveringsvoorwaarden in het contract te begrijpen. Sander van Dompseler is de enige energienotaadviseur in Nederland. Met zijn gedegen kennis van de energiemarkt en zijn volstrekte onafhankelijkheid
geeft hij objectieve adviezen over besparingen op energiekosten. Desgewenst brengt hij die adviezen snel
en secuur in de praktijk. Aanzienlijk lagere kosten zijn daarmee gegarandeerd.

Er zijn meer energieadviseurs actief, maar de
aanpak van Van Dompseler Bespaar Advies is
uniek. Rekenmeester Sander van Dompseler richt
zijn aandacht volledig op de nota en alle aspecten
die daarmee te maken hebben. Daarmee zorgt hij
ervoor dat de energierekening omlaag gaat en de
vraagtekens verdwijnen.

cryptogram is, heeft voor mij geen geheimen meer.
Energienota’s zijn verre van transparant. Dat maakt
het voor ondernemers lastig om beslissingen te
durven nemen. Ik ken inmiddels alle valkuilen in
dit labyrint. Daardoor kan ik ervoor zorgen dat mijn
klanten tevreden zijn met de beslissingen die we in
overleg nemen.”

Volledige duidelijkheid

Snel resultaten boeken

Grootzakelijke verbruikers, ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf en particulieren geeft
hij volledige duidelijkheid. Hij neemt samen met
u alle gegevens door. Hij kijkt naar uw huidige
contract, uw energieverbruik, uw aansluitingen,
de transportkosten en alle voorwaarden. Daarbij
beantwoordt hij al uw vragen. Tips om uw
energieverbruik te verlagen, krijgt u er gratis bij.

Geen geheimen meer

In zijn vorige carrière was Sander van Dompseler
onder meer verantwoordelijk voor het inkoopbeleid
van een groot horecabedrijf. Daar kwam hij
erachter hoe uitgebreid de mogelijkheden zijn
om efficiënt om te gaan met energiekosten. Dat
daagde hem uit om alles over energiekosten te
weten te komen. “Als een terriër dook ik in die
materie. Ik wilde er alles over weten en er alles
van begrijpen. Wat voor de meeste mensen een

1 | IN & OM

Van Dompseler Bespaar Advies bestaat inmiddels
vier jaar. Het kleine familiebedrijf is in korte
tijd redelijk bekend geworden. “We hebben
een gevarieerde klantenkring weten op te
bouwen en de opdrachtgevers hebben het volste
vertrouwen in ons. Daar ben ik trots op,” zegt de
energienota-adviseur. “Ik ben ook blij met mijn
twee rechterhanden. Mijn vrouw Evelinde verzorgt
de administratie tot in de puntjes en mijn vader
Wim beoordeelt of er winst te behalen valt met
installatietechnische zaken. In de regio is hij
alom bekend vanwege zijn deskundigheid op dat
gebied. Omdat we een kleine organisatie zijn,
kunnen we heel snel in actie komen en resultaten
boeken. Dat is vooral aantrekkelijk voor bedrijven
die te maken hebben (gehad) met een verhuizing,
een strategische samenwerking of veranderingen
in de bedrijfsvoering of het productieproces.”
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Topcleaning, Harderwijk
Dorpskamer, Ermelo
Kok Tankstations, Harderwijk
Bowling Harderwijk
Reukema, Harderwijk
Skippy Rent, Harderwijk/Barneveld/Ede
Slagerij Karssen, Harderwijk
Coenen Wonen, Harderwijk
iQount, Harderwijk
Dutch Hair, Ermelo
Catharinakapel, Harderwijk
Autobedrijf Schouten, Ermelo
Harderwijk Op IJs
Restaurant ‘t Nonnetje
St. van den Brink en Zn
Inmind
Dries van den Berg
Horeca Strand Harderwijk
Pizza di Mama
Hotel Restaurant ‘De Zwarte Boer’
Mini golf Terra Nova, Putten

U bespaart altijd

De dienstverlening van Van Dompseler Bespaar
Advies bestaat standaard uit een zorgvuldige
controle van de volledige contractgegevens met
uw energieleverancier. Op basis daarvan krijgt
u een advies over een voor u gunstiger contract
dat precies bij uw omstandigheden past. Tot
in de details regelt Sander van Dompseler dat
contract voor u, samen met de overstap en alle
andere aanpassingen. Eventuele conflicten
lost hij op. Tevens beheert en toetst hij het
nieuwe contract tijdens de looptijd. Tot en met
het moment dat een volgende looptijd nieuwe
besparingsmogelijkheden voor u op gaat leveren.
Voor deze unieke service rekent Van Dompseler
Bespaar Advies 20% van uw besparing.
U bespaart dus altijd!

Van Dompseler Bespaar Advies
Vondellaan 9, 3842 EA Harderwijk
(0341) 460 093 / (06) 110 223 76
www.vdba.info / sander@vdba.info
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