
Eén van de activiteiten van SBBU is het collec-
tief inkopen van goederen en diensten, zoals 
afvalverwerking, beveiliging en energie. Voor 

dat laatste werkt SBBU sinds april van dit jaar samen 
met DLV Advies. Dat heeft inmiddels geleid tot een 
aantrekkelijke nieuwe energiedeal.

“Collectief inkopen heeft voor onze leden twee belangrijke voor-
delen”, vertelt parkmanager Henk Coopmans. “Ten eerste kun-
nen we lagere prijzen uitonderhandelen, doordat we aanspraak 
maken op grote volumes. Daarnaast ontzorgen we de aangeslo-
ten ondernemers: zij zijn veel liever met hun core business bezig 
dan zich druk te moeten maken om zaken als energie.”
 

Beste prijs, minimaal risico
Doordat SBBU onafhankelijk is, dient het in haar activiteiten 
maar één belang: dat van de ondernemers. Sterker nog, in veel 

‘Goede 
deal met 
minimale 
risico’s’

SBBU-PORTAAL GEEFT
KOSTELOOS INZICHT IN UW 
ENERGIEVERBRUIK

Alweer enige tijd geleden heeft de SBBU in samenwerking met 
Enexis bijna alle kleinverbruikaansluitingen op de Udense be-
drijventerreinen ‘slim gemaakt’. De slimme meter kan u meer 
inzicht geven in uw energieverbruik. Daarmee kunt u vervol-
gens energie en geld besparen! Als SBBU-deelnemer kunt u 
via het SBBU-portaal uw slimme meter kosteloos uitlezen. Dit 
geldt zowel voor klein- en grootverbruikaansluitingen. Meer 
info? Kijk op www.sbbu.nl/slimme meter of bel 0413-249972.
 
 
 

Besparen op afval!
Groener, slimmer en voordeliger

‘Een wereld zonder afval’ is het motto van het Brabantse fami-
liebedrijf Van Kaathoven Groep, waarmee de SBBU een con-
tract heeft afgesloten dat SBBU-deelnemers gemiddeld 15% 
kostenbesparing oplevert. Aan die afvalvrije wereld werken we 
graag mee.
 
Aangezien de helft van de kosten van afvalverwerking bestaat 
uit transportkosten, leidt het bundelen van het aanbod tot 
kostenbesparingen. Hoe meer adressen in het collectief, hoe 
lager de transportkosten. Inmiddels maakt het merendeel van 
de SBBU-deelnemers al gebruik van het collectief en profiteert 
daarmee van zeer gunstige tarieven. Door het grote afvalvo-
lume kan de afvalinzamelaar effectiever werken en wordt de 
prijs voor inzameling uitsluitend bepaald op basis van het 
afvalgewicht. Maakt u nog geen gebruik van het collectief? 
Neem dan contact met ons voor een vrijblijvend prijsvergelijk.
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 Wat is de zomer voorbij gevlogen, en wat zijn de tempera-
turen hoog opgelopen. Hopelijk hebben jullie genoten van 
een heerlijk zomerreces, is de batterij weer flink opgeladen 
en bruisen jullie, net zoals wij bij de SBBU, weer van de 
ideeën voor alweer het laatste deel van 2019.
     
    Ideeën zijn er meer dan genoeg. We kunnen nog niet alles 
bekend maken, maar wel alvast een tipje van de sluier op-
lichten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen op alle Udense 
terreinen krijgt steeds meer vorm. In dit kader gaan we 
verder aan de slag met veiligheid. Een zo vanzelfsprekend 
iets, waarover vaak pas nagedacht wordt als het er niet 
meer is. 
     
    Een heel ander onderwerp is de collectieve inkoop van 
elektriciteit en gas. Het zal u niet ontgaan zijn dat het 
huidige SBBU-collectief spectaculair lage prijzen heeft. 
Uiteraard doen we er alles aan om deze trend voor onze 
deelnemers voort te zetten.
    In aansluiting daarop bekijken we ook de mogelijkheden 
om te komen tot een collectief voor meetdiensten voor 
grootverbruik-aansluitingen. Gebleken is dat daarbij in veel 
gevallen fors te besparen is. 
     
    Persoonlijk krijg ik steeds weer energie van de activiteiten 
van de SBBU. Het is mooi om te zien wat we samen ‘door 
en voor ondernemers’ bereiken. 
     
    Omdat wij het belangrijk vinden om te weten wat er leeft 
bij ú als 
     
    ondernemer en wat uw mening is over bedrijventerrein ge-
relateerde zaken, plan ik regelmatig samen met collega-be-
stuurders bedrijfsbezoeken. Vindt u het ook leuk en nuttig 
om een keer met ons bij te praten? Dan hoor ik graag van 
u via info@sbbu.nl of 0413-249972.
     
    Het is de kracht van herhaling; De SBBU 
is er voor u! 
     
    Evert Oostendorp,
voorzittter   

 Evert   
 Beste mensen,   

 www.sbbu.nl   

collectieve inkooptrajecten betrekt het de leden actief in de be-
sluitvorming. Henk: “In de werkgroep Energie zijn verschillende 
grote ondernemingen vertegenwoordigd. We zitten periodiek 
aan tafel om de te volgen strategie te bepalen. Groot voordeel is 
dat deze ondernemers niet alleen naar de beste prijs kijken, maar 
ook naar het vermijden van risico’s.”
     

    Onderhandelingspositie
    SBBU koopt jaarlijks voor zo’n 2,5 miljoen euro gas in, en voor 
6 miljoen euro aan elektriciteit. De rol die DLV Advies speelt, 
heeft vooral betrekking op een zo goed mogelijke onderhande-
lingspositie. Senior adviseur Kees van Ham: “De grootste winst 
behaal je uit het voorspellen van de energiemarkt. Denk aan de 
prijzen van olie, CO2, kolen en natuurlijk gas en elektra zelf. Maar 
ook aan andere wereldpolitieke invloeden, zoals de Brexit. Door 
alle factoren in de gaten te houden die de korte- en lange-ter-
mijnontwikkelingen bepalen, kunnen we op het juiste moment 
inkopen.”
     

    Ondernemers profiteren
    Onlangs sloot SBBU in overleg met DLV Advies en de werk-
groepleden een nieuwe energiedeal voor drie jaar, mede dankzij 
het mandaat waarmee zo’n 150 ondernemers hun deelname ga-
randeren voor de komende contractperiode. Kees: “Het man-
daat is een kracht van het SBBU-collectief. Hoe meer gegevens 
ik heb van deelnemende bedrijven, des te beter ik kan onder-
handelen. We hebben een aantrekkelijke prijs bedongen, en de  
kans dat de energieprijs in ons nadeel ontwikkelt, is klein. Een 
heel goede deal dus, waar alle ondernemers de komende jaren 
van profiteren.”  
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u via info@sbbu.nl of 0413-249972.

    Het is de kracht van herhaling; De SBBU 
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