Leer alles over hoe bedrijven de levering van groene stroom
voor langere tijd kunnen vastleggen

Inkoop groene stroom direct van de bron
Het is al een tijdje een trend met name in Amerika, die nu ook naar
Nederland overgewaaid is. Steeds meer grote industriële en zakelijke
verbruikers willen hun groene stroom direct van de wind en zonne-energie
producenten zelf kopen. De manier om dit te doen is via een zogenaamde
Corporate Power Purchase Agreement.

Draag bij aan succes Energietransitie
De voornaamste redenen voor de kopers om een PPA af te sluiten zijn om
de levering en de inkoopprijs van “echte” groene stroom voor meerdere
jaren vast te leggen en om zo bij te dragen aan de Energietransitie in
Nederland.

Voor publieke organisaties en private bedrijven
Mocht je nu denken dat Corporate PPAs alleen interessant zijn voor
energieslurpers zoals Google, Amazon, Facebook en Apple met hun
enorme datacenters of voor grote winkelbedrijven zoals Ikea, dan klopt
dat niet. Het is zeker ook heel interessant voor een hele grote groep
publieke organisaties zoals gemeentes en provincies en private bedrijven.
Al is het maar in de vorm van een alliantie met andere gebruikers.

Verplichte kost voor iedereen bezig met groene stroom
In dit seminar brengen we de beste experts in corporate PPAs bij elkaar.
Je leert in één dag alles over de corporate PPA van een wereldwijde expert
in power purchase agreements, een top energie advocaat en energie
inkoop specialisten. Eigenlijk is dit seminar verplichte kost voor iedereen
die op een of ander manier met groene stroom, duurzaamheid en inkoop
van energie te maken heeft.

Programma
09:00 Ontvangst/registratie
09:30 Start Seminar
Ochtend programma verzorgd door Kasper Walet
Blok 1: Waarom Corporate PPAs?
•

Wat is dat eigenlijk een PPA?

•

Welke doelen kunnen wij er als bedrijf mee realiseren?

•

Welke belangen hebben de verschillende partijen?
o Zakelijke kopers, ontwikkelaars en financiers

•

Wat is voor de kapitaalverstrekkers een “bankable’” PPA?

Blok 2: Uit welke PPA vormen kunnen we kiezen?
•

Keuze uit de 2 meest voorkomende vormen
o Synthetisch, virtueel of financieel;
o Fysiek of “sleeved”

•

Zoek de verschillen tussen de virtuele en fysieke vorm
o Wat zijn de belangrijkste elementen van beide vormen;
o Welke vorm is voor mijn bedrijf het interessantst?

Blok 3 : Welke zaken worden in ieder geval in een PPA vastgelegd
•

Partijen en hun rechten en verplichtingen;

•

De prijs die de koper voor de geleverde elektriciteit moet betalen;

•

De duur van de PPA;

•

Wat is het te leveren volume;

•

Hoe weten we dat we duurzame stroom kopen?
12:30

LUNCH

Blok 4: Hoe past een PPA in onze energieportefeuille
• Het snel veranderende energielandschap en de rol van
grootverbruikers binnen de energietransitie;
•

Trends bij het inkopen van energie - van “Energie-inkoop en
leveranciers” naar “energievoorziening en marktpartijen”;

• Hoe kan een PPA worden geïncorporeerd in bestaande
leveringscontracten en welke rol vervult de leverancier?
Sprekers: Jeroen van de Kletersteeg en Jeroen Setz

Blok 5: Een PPA draait om het juist verdelen van alle risico’s
•

Hoe bepalen we welke risico’s er zijn?

•

Naar welke belangrijke risico’s moeten we zeker kijken?

•

Hoe bepalen we welke partij een risico het best kan dragen?

•

Hebben kapitaalverschaffers een andere kijk op risico’s?

Blok 6: Hoe onderhandel ik de voor ons best mogelijke PPA
•

Een goede voorbereiding is het halve werk;

•

Onderhandelen vanuit belangen;

•

De belangen van de projecten, afnemers en de banken(andere
partijen?);

•

Handelen in consortia;

•

Welke potentiele valkuilen kunnen we tegenkomen en hoe vermijden
we die?
Spreker: Weero Koster

Blok 7: Brainstorm
Razendsnel brainstormen over de verwachtingen die je hebt over het
gebruik van corporate PPAs in je bedrijf.
17:00 AFSLUITING MET BORREL

Sprekers

Weero Koster
Is al meer dan 30 jaar een zeer gerenommeerde internationaal advocaat onder
meer op het gebied van duurzame energie projecten en de financiering daarvan.
Zo speelde hij een sleutelrol bij het eerste Nederlandse windpark op zee;
NoordZeeWind, en de privatisering en verkoop van Essent. Hij heeft een grote
reputatie op het gebied van corporate PPAs, waarvoor hij vele nationale en
internationale transacties heeft begeleid. Hij is een veel gevraagd spreker op
evenementen en seminars.

Jeroen van de Kletersteeg
Directeur van Climex, een vooraanstaand advieskantoor voor energie-inkoop en
marktplaats voor CO2-certificaten en Garanties van Oorsprong. Na een
internationale loopbaan binnen de financiële sector heeft hij zich gericht op de
energietransitie en daarbinnen specifiek op de veranderende rol van de
consument. Hij werkt regelmatig samen met internationale consultancybureaus,
treedt op als gastspreker en als gastdocent. Hij adviseert diverse
opdrachtgevers, waaronder Nederlandse overheden en dienstverlenende
organisaties.

Jeroen Setz
Is ruim 20 jaar actief in de energiemarkt. Eerst in diverse functies bij
verschillende energieleveranciers, variërend van de verkoop tot en met de inkoop
van (duurzame) energie. Sinds 2010 begeleidt hij via zijn bedrijf Wattanders
bedrijven en instellingen bij de strategische voorbereiding en uitvoering van
aanbestedingstrajecten voor levering van duurzame energie. Hij adviseert de
Rijksoverheid, gemeentes, universiteiten, ziekenhuizen, woningcorporaties,
verzekeraars, banken en diverse andere grote dienstverlenende bedrijven in
Nederland.

Kasper Walet, Moderator
Is al meer dan 20 jaar actief met Maycroft als adviseur voor bedrijven van over
de gehele wereld op het gebied van strategie, handel, regelgeving en risico
management op energiemarkten. Hij geeft regelmatig adviezen en trainingen op
het gebied van power purchase agreements op 3 verschillende continenten
(Afrika, Azië en Europa). Hij heeft vele publicaties over corporate PPAs en meer
dan duizend mensen hebben met veel plezier zijn trainingen gevolgd.

Locatie

Adres: Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem

5 minuten lopen van Station Haarlem

Praktische Informatie
Aanmelden
Je kunt je online aanmelden op: www.maycroft.com of gebruik het
Aanmeldingsformulier op de volgende pagina om je voor het seminar
op te geven. Vul al je gegevens in en email het naar ons.
Wat kost het seminar mij?
Dit seminar kost 795 EUR (excl. 21% BTW).
Dit bedrag is inclusief documentatie, consumpties, netwerk lunch en
afsluitende netwerk borrel.
Vroegboekkorting
Indien je vóór 5 mei reserveert ontvang je 100 EUR korting op de prijs
en betaal je 695 EUR (excl. 21% BTW).
Groepskorting
Wil je met meer dan 2 personen komen laat het ons dan weten. Dan
kunnen we je een aangepast aanbod doen.
Facturering
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar
het, door je opgegeven, zakelijke emailadres.
Betaling
Facturen dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum voldaan te
worden.
Annuleren
Ben je bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze
schappelijke annuleringsregeling. Tot twee weken voor aanvang van het
seminar kan je geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna ben
je het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kan een collega altijd,
zonder bijkomende kosten, je plaats innemen.

Vragen?
Je mag ons altijd bellen op 020-5160618 of mailen op:
contact@maycroft.com

Jouw aanmelding voor:
Corporate Power Purchase Agreements Seminar
Dinsdag 5 juni, 2018
Zaamen, Haarlem
Deelnemer
Vul hier je persoonlijke gegevens in:
De heer

Mevrouw

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Functie:
Bedrijf/organisatie:
BTW - nummer:
Telefoonnummer:
Email adres:
De betaling van de factuur gaat via een:
☐ Credit card betaling via de link die jullie mij toesturen*
☐ Bankoverschrijving*
*Graag aanvinken welke optie je verkiest.
Datum

Mailen naar: contact@maycroft.com

