
Bespaar op uw energienota door deelname aan Energiecollectief de Mortel 

Er is besloten om een samenwerking met NL Energiecollectief te Gemert aan te gaan voor collectieve 
inkoop van stroom en gas voor de bewoners en bedrijven uit de Mortel. 

NL Energiecollectief, een uniek en onafhankelijk energiecollectief. NL Energiecollectief, afgekort NLEC, 
bestaat uit een club energieadviseurs met als doel: “het ondersteunen van particulieren en 

ondernemers bij het inkopen van elektriciteit en gas op collectieve basis”.  
 

NLEC is met haar kennis en kunde instaat haar klanten een zeer scherpe prijs voor stroom en gas te 
bieden tegen een vast tarief. NLEC is zelf geen energieleverancier, maar speurt naar de laagste 

tarieven bij bestaande, betrouwbare energieleveranciers en sluit bij hen de contracten voor u af. 

 
Maar de samenwerking met NL Energiecollectief moet vooral leiden tot zoveel mogelijk aanmeldingen 

van bewoners en ondernemers uit de Mortel en iedereen die de Mortel een warm hart toedraagt! Hoe 
meer mensen en bedrijven zich aansluiten bij het collectief, hoe meer invloed NLEC kan uitoefenen op 

de prijs. Hieronder drie belangrijke redenen waarom u zich zou moeten aansluiten bij NLEC. 

 
1. Steun de Mortel met uw deelname! 

Door u aan te sluiten bij het collectief kunt u niet alleen jaarlijks flink besparen op uw energienota, 
maar met uw deelname steunt u ook direct de Mortel. Elke nieuwe deelnemer bij NLEC levert namelijk 

geld op voor de Mortel. Een vast percentage van de maandelijkse bijdrage vloeit daarin terug.    

2. Energielasten omlaag 

Door u aan te melden kan NLEC op basis van de door u ingevulde gegevens berekenen wat uw 
energielasten zullen worden. U kunt dus direct zien of en hoeveel u kunt besparen! Indien u besluit 

zich aan te sluiten bij het collectief, verzorgt NLEC het gehele proces van opzegging tot en met een 
nieuw contract. Tevens controleren zij jaarlijks uw energienota.  

 

3. Niet langer meer zelf opzoek naar de laagste tarieven 
NLEC checkt dagelijks de energiemarkt om een zo laag mogelijk tarief voor volgend jaar vast te 

leggen. Zodra een nieuw tarief is vastgesteld ontvangt u een aanbod voor het komende jaar. U heeft 
nog de tijd om te beslissen of u deelnemer blijft. Met uw volmacht koopt NLEC vervolgens uw volume 

in en zet zij de tarieven voor u vast. De switch die daarop volgt wordt volledig verzorgd door NLEC. U 

hoeft dus niet langer meer zelf opzoek naar de laagste tarieven, dat doet NLEC voor u.  

Nieuwsgierig of meer weten? 

Kom dan op één van de volgende informatie bijeenkomsten naar de Sprank toe en neem uw meest 

recentste jaarafrekening mee. De heren Dave van Leuken en Jan Geerts zullen dan aanwezig zijn om 

aan u te laten zien wat u zou kunnen besparen. Let op: u zit nog nergens aan vast! 

 

Datum en tijdstip: 

Woensdag 25 november van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Donderdag 26 november van 15.00 uur tot 16.30 uur. 

Woensdag 2 december van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Donderdag 3 december van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
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