Hoe wordt uw elektriciteit opgewekt?
100% groen
DELTA levert uitsluitend 100% groene stroom. De drie elementen die je dagelijks in Zeeland tegenkomt,
zon, wind en water, zien wij als dé onuitputtelijke bronnen voor de stroomvoorziening van de
toekomst. De groene stroom die wij aan consumenten en ondernemers leveren wordt geheel opgewekt
met behulp van windenergie (uit Nederland, maar ook uit andere Europese landen) en biomassa.
Belangrijk voor u om te weten
Sinds 1 maart 2017 is de situatie bij DELTA aanzienlijk veranderd. We zijn nog steeds de vertrouwde
leverancier van internet, tv, telefonie én energie, maar DELTA staat nu ‘los’ van onder andere centrales
waarmee elektriciteit wordt geproduceerd. De centrales zijn eigendom van het bedrijf dat nu PZEM heet
en dat zich richt op productie, handel en levering op de (groot)zakelijke markt.
Verwachting 2017
Dit jaar verwachten wij de groene stroom die wij aan u leveren als volgt op te wekken:
Brandstofmix

ZeeuwsGroen,
OndernemersGroen en
DELTA Standaard

Consumenten en
kleinzakelijke klanten,
van DELTA Comfort B.V.*

100 %

100 %

10 %
50 %

10 %
50 %

Biomassa:
■ - Nederland

40 %

40 %

Milieugevolgen**
CO2-uitstoot
Radioactief afval

0 g/kWh
0 g/kWh

Hernieuwbare energie
Wind:
■ - Nederland
■ - Europa

Als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen kunnen de percentages wat afwijken.
* DELTA Comfort B.V. is de leverancier voor consumenten en ondernemers met een
aansluiting tot en met 3*80 Ampère.
** Meer informatie over de gevolgen voor het milieu is te vinden op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering en www.nrg.eu

www.DELTA.nl/duurzaam

0 g/kWh
0 g/kWh

Hoe is uw elektriciteit in 2016 opgewekt?
Volgens de richtlijnen en de berekeningsmethodiek van de Autoriteit Consument & Markt
(ACM) toont onderstaande tabel de (oude) situatie van 2016. In het totaaloverzicht ziet u
hoe de 100% groene stroom die wij leverden is opgewekt, maar dus ook de elektriciteit
die door DELTA N.V. is geleverd. Onderin de tabel staat aangegeven hoeveel CO2 er bij het
opwekken in 2016 is uitgestoten.

Brandstofmix

Hernieuwbare energie
Wind:
■ Nederland
■ Europa
Biomassa:
■ Nederland
■ Europa

ZeeuwsGroen,
OndernemersGroen en
DELTA Standaard

Consumenten en
kleinzakelijke klanten,
van DELTA Comfort B.V.*

Alle klanten (incl.
grootzakelijke) van DELTA
Comfort B.V. en DELTA
Energy B.V. – DELTA N.V.

100 %

100 %

100 %

10,00 %
50,08 %

10,00 %
50,08 %

1,60 %
60,80 %

39,92 %

39,92 %

3,40 %
16,80 %

Zon:
■ Nederland

0,0004 %

Water:
■ Europa

4,80 %

Geothermie:
■ Europa

12,60 %

Milieugevolgen**
CO2-uitstoot
Radioactief afval
*
**

0 g/kWh
0 g/kWh

0 g/kWh
0 g/kWh

0 g/kWh
0 g/kWh

DELTA Comfort B.V. is de leverancier voor consumenten en ondernemers met een aansluiting tot en met 3*80 Ampère.
Meer informatie over de gevolgen voor het milieu is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering en www.nrg.eu

www.DELTA.nl/duurzaam

