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Meerle, 16/09/2019 

 

Info gascontract 2021-2022-2023 

 

Beste teler, 

De Raad Van Bestuur van de Verenigde Tuindersgroep vzw heeft voor de periode 2021-2022-2023 

een nieuw gascontract onderhandeld. Eneco, onze huidige leverancier, heeft in vergelijking met 

andere gasleveranciers, de beste voorwaarden kunnen bieden, waardoor er een nieuwe 

overeenkomst met hen werd afgesloten. Tevens werd in het contract de optie ingebouwd voor een 

verlenging aan dezelfde voorwaarden voor leveringsjaar 2024 vanaf 1 juni 2021 met onderlinge 

toestemming. 

Graag geven we u dan ook nog enige  toelichting over dit nieuwe contract met Eneco. 

De huidige gasgroep bestaat uit  een 180 telers  die samen 245.000 Mwh vertegenwoordigen. De 

nieuwe voorwaarden voor deze groep vindt u hieronder terug : 

- Gasprijs gebaseerd op de Nederlandse Gasbeurs TTF 

- Eenzelfde Commodity (gas) prijs  en fee voor iedereen, ongeacht uw volume 

- Individuele vaste transportkost voor 3 jaar volgens uw profiel, deze werd vergeleken met 

andere gasleveranciers, waarbij voor de gehele groep, Eneco het laagste tarief had 

- De Raad Van Bestuur koopt de gas voor de groep in 

- Mogelijkheid om voor vlottende marktprijs te gaan, als ook te kunnen klikken op Call,Q,M 

- Individuele facturatie 

- Betaling 30 dagen factuurdatum 

- Geen bandbreedte : dus er worden geen boetes aangerekend op een meer of minder 

verbruik tov uw gecontracteerd volume 

- Mogelijkheid tot stopzetting van het contract bij opzegging BTW-nr of afsluiten van de 

gasmeter door de DNB 

- Bij overname van het bedrijf, kan na goedkeuring door Eneco, het gascontract mee 

overgenomen worden 

- Bijkomende aansluitingen mogelijk tijdens de looptijd van het contract (tot 10% van de 

totale groep) 

- Jaarlijkse bijdrage van 30€ per teler/per EAN als toegetreden lid van de Verenigde 

Tuindersgroep vzw. Deze wordt geïnd via uw maandelijkse Eneco gas factuur. 

 

Het secretariaat van de Verenigde Tuindersgroep  vzw is gehuisvest op het Proefcentrum 

Hoogstraten en  hieronder vindt u de leden van de Raad van Bestuur :  

 

Bartels Peter                                                  Paprika                               Antwerpen                                        

Leenaerts Peter                                             Komkommer                     Antwerpen 



 
Verenigde Tuindersgroep vzw 

Voort 71  

2328 Meerle (Hoogstraten) – België 

 

 

Proefcentrum Hoogstraten                         Ab/Pap/Tom                     Antwerpen                                       

Frank Vissers : Voorzitter 

Proefcentrum voor de Sierteelt                 Sierteelt                             Oost-Vlaanderen                            

(Hein VanSteenkiste) 

Van de Casserie Wim                                    Sierteelt                            Oost-Vlaanderen 

Denis René    (Ondervoorzitter)                  Sierteelt                             Oost-Vlaanderen                             

Demol Frank                                                   Sierteelt                             Oost-Vlaanderen 

Depraetere Koen                                           Aardbei                               West-Vlaanderen 

In de Algemene Vergadering zetelt ook nog Boerenbond. 

 

U, als nieuwe teler die nog geen lid is van de Verenigde Tuindersgroep vzw, kan eveneens 

intekenen op dit contract 2021-2022-2023  en dit voor  30 september! Mocht uw huidig contract 

vroeger aflopen, dan kan u ook vroeger instappen. 

 

Voor meer info kan u terecht bij bovenstaande  leden of bij :  

Dirk Dingenen    Accountmanager Eneco       DIRK.DINGENEN@eneco.com                   0497/58.73.12 

Frank Vissers      Secretariaat VTG                   Frank.vissers@proefcentrum.be               03/315.70.52 

 

Mvg, 

 

Proefcentrum Hoogstraten vzw 

Vertegenwoordigd door  Frank Vissers 

Voorzitter Verenigde Tuindersgroep vzw 

Voort 71 

B-2328 Meerle 

Tel. 0032 (0)3 315.70.52 

Mail : frank.vissers@proefcentrum.be 

 

 

 


