 Tracker
Verzekerd van een marktconforme prijs voor uw gas
Met ons gasproduct Tracker bent u altijd verzekerd van een marktconforme prijs. U volgt de ontwikkelingen van de
markt via de geselecteerde Month Ahead-index 1-0-1, gepubliceerd door ICE-Endex. Daarmee profiteert u van lagere
gasprijzen wanneer de index daalt en betaalt meer wanneer de index stijgt. U bent in ieder geval verzekerd van een
marktconforme prijs.

De voordelen voor u

 Altijd op de hoogte met onze Daily Gas Reports
Onze Daily Gas Reports helpen u bij het bepalen van uw inkoopstrategie. Daarin
staat informatie over actuele prijzen en factoren die de prijs beïnvloeden.


Altijd op de hoogte via onze
marktrapportages
€/MWh



Bepaling van leveringstarief

Volg de ontwikkelingen van de
markt via ‘Month Ahead-index’

Uw gasprijs voor de opvolgende maand wordt bepaald door het gemiddelde van de prijs tijdens handelsdagen



in de huidige maand, in dit geval 20 handelsdagen. In dit voorbeeld wordt de gasprijs (in MWh) bepaald op
basis van de gemiddelde prijs in februari. Het gemiddelde wordt uw prijs voor de leveringsmaand maart.

Kosteloos overstappen naar het
Vaste Prijs product

Tracker: flexibel gas inkopen



Het

Altijd een marktconforme
prijs

op

Tracker-product

geeft

Voor wie is Tracker interessant?
u

de

mogelijkheid om de markt te volgen
basis

van

uw

persoonlijke

verbruiksprofiel. Uw gasvolume wordt
automatisch ingekocht op maandbasis.
U heeft de mogelijkheid om het
resterende contractvolume vast te
leggen. Vanaf dat moment wordt het

Bel ons: 088 33 45 055

product omgezet naar een Vaste Prijs

 Organisaties die altijd een marktconforme
prijs willen
 Organisaties die niet het totale volume in
een keer vast willen leggen
 Organisaties die de mogelijkheid willen
om het product om te zetten naar een vaste
prijs
 Organisaties die over
marktkennis beschikken

beperkte

voor de resterende looptijd van het
contract.

www.total-energie.nl

TOTAL GAS & POWER

 088 33 45 055

 Tracker
Verzekerd van een marktconforme prijs voor uw gas
Als ondernemer wilt u geen omkijken hebben naar uw energie. Bij Total Gas & Power kiest u eenvoudig en snel het
energieproduct dat bij u past. Kiest u voor zekerheid van een voordelig vast tarief of juist voor maximale flexibiliteit met
een variabel tarief? Voor grootverbruikers zijn er verschillende flexibele energieproducten samengesteld aansluitend op
uw energiebehoefte. Uitgebreide kennis over de markt of de producten hoeft u niet te hebben, wij geven u graag advies
en houden u dagelijks op de hoogte over de ontwikkelingen in de energiemarkt.
Prijsopties
Flexibel
De prijs kan op
meerdere momenten worden
vastgelegd.

Buy/Sell Years

MultiClick Year
Gas en Stroom





MultiClick Month
Gas







Tracker
Gas



Optimum
Gas







Product

Vast
Een vaste prijs
gedurende de
looptijd van het
contract.

Inkoopopties

Vaste Prijs
Gas en Stroom

Buy/Sell Months

Settlement

Buy/Sell
Seasons &
Quarters

Buy/Sell Day
ahead







Met gasproduct Tracker kunt u gedurende de looptijd van uw contract kosteloos overstappen naar het Vaste Prijs-product op voorwaarde dat de resterende looptijd van het
contract nog minimaal 12 maanden bedraagt.

Contact

Over Total Gas & Power
Total Gas & Power levert energie aan
ondernemers en bedrijven in heel Nederland.

Ons adres:
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag

Als aardgasproducent zijn we betrokken bij
de hele keten: van gaswinning tot levering.

 Voor ondernemers - Gas en stroom voor
iedereen met een KvK-registratie
 Ook groene stroom - Levering van
groene stroom met groencertificaat

En dat ziet u terug op uw energierekening.
Vanuit ons kantoor in Den Haag zorgen
onze collega’s er elke dag voor dat uw
energiezaken optimaal geregeld zijn.

 Scherpe tarieven - Als gasproducent
bieden we altijd een scherp tarief

Bel ons: 088 33 45 055

 Persoonlijke service - Snel contact met
een deskundig serviceteam

www.total-energie.nl

 Heldere facturen - Ook bij levering op
meerdere locaties

TOTAL GAS & POWER

 088 33 45 055

