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Al 10 jaar lang goede persoonlijke service
Louis Hartlooper Complex/Springhaver - Dhr. Anton Kramer
“Een betrouwbare organisatie met veel kennis in huis. Ben zeer tevreden we gaan nu het derde jaar en hebben al samen mooie 
besparingen kunnen realiseren. In onze organisatie is energie een hele belangrijke kostenpost wat onder controle dient te blijven.”

De Koornwaard B.V. - Dhr. Alex Stephens
“Ik vind de Bill Doctor een zeer gemotiveerde en professionele onderneming. Men is doorgaans beleefd en meedenkend bij het 
verstrekken van de dienstverlening. Ik werk zowel zakelijk alsmede privé met ze, en gedurende vele jaren. Altijd top service van gehad!”
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Bovenstaande tarieven in zowel de tabel als de grafieken zijn excl. btw, energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Jaarlijks scherpe collectieve tarieven
Huidige aanbod
In de tabel rechts  hebben wij een vergelijk gemaakt tussen de actuele variabele 
tarieven van 1-1-2019 van de grote drie traditionele regioleveranciers en 
hetgeen The Bill Doctor op dit moment realiseert.

Behaalde resultaten
Onderstaande grafieken geven weer hoe de gemiddelde energietarieven 
van The Bill Doctor zich de afgelopen 7 jaar verhielden tot het gemiddelde 
kleinzakelijke tarief in Nederland. Dit levert uw organisatie zeker op de lange 
termijn al snel een besparing van duizenden euro’s op.
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The Bill Doctor Variabel
Elektra         Gas

Leverancier TBD Eneco Essent Nuon

Elektra - enkel €  0,0390 €  0,08322 €  0,07560 €  0,07310

Elektra - normaal €  0,0435 €  0,09046 €  0,08360 €  0,09160

Elektra - dal €  0,0325 €  0,07374 €  0,06760 €  0,07590

Vaste leveringskosten p.j. €           0,- €       71,88 €       71,40 €       69,60

Gas - regio 3 €  0,1995 €  0,34355 €  0,29790 €  0,32070

Vaste leveringskosten p.j. €           0,- €       71,88 €       71,40 €       69,60

Geen zorgen
Een deskundige organisatie die zich al 10 jaar enkel 
en alleen met energie bezighoudt en elke vraag kan 
beantwoorden.

    *  Aan-en afmelding verzorgd van A tot Z
    *  Pro-actieve termijnbedragcontrole

Kostenbesparing
Collectieve energietarieven voor uw organisatie en 
onze huidige 22.750+ deelnemers. Ieder jaar weer, 
zonder over te stappen.

    *  Jaarlijks scherpe inkoop van elektra en gas
    *  Besparing op netwerk- en meetkosten

Persoonlijke service
We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Onze 
service krijgt dan ook gemiddeld een 9,4 van onze 
deelnemers.

    *  Te allen tijde uw persoonlijke aanspreekpunt
    *  Binnen 48 uur antwoord op uw vraag

Energie ontzorging van A tot Z
The Bill Doctor in het kort
The Bill Doctor is een doorlopend energiecollectief specifiek voor de klein- en grootzakelijke markt. The Bill Doctor zorgt ervoor dat uw organisatie en de 22.750+ 
deelnemers altijd verzekerd zijn van scherpe en eerlijke tarieven, zonder dat uw organisatie hier enig omkijken naar heeft. Ieder jaar opnieuw.

Dit is wat The Bill Doctor jaarlijks voor uw organisatie realiseert:


