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Het etiket van elektriciteit
Uitleg over de opbouw van uw (groene) elektriciteit in 2007

Zeeuws Groen is... duurzame energiebronnen
Daarom Zeeuws Groen van DELTA!

DELTA is een multi-utility onderneming. Dat wil zeggen dat DELTA van 
alle markten thuis is. We leveren alle puzzelstukjes die het leven zo 
 comfortabel maken. Van  elektriciteit tot digitale televisie en van water 
tot breedband internet: wij maken de puzzel compleet. Daarnaast zijn 
 service en kwaliteit onze prioriteit. Onze Klantenservice beschikt over 
het ITO keurmerk dat staat voor optimale bereikbaarheid, 
deskundigheid en klantvriendelijkheid.

De gegevens in deze folder zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden of 
opgetreden wijzigingen kan DELTA geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Regel nu uw DELTAzaken online via www.DELTA.nl

•  100% groene stroom van DELTA
•  Prijsgarantie: u betaalt nooit teveel!
• U geeft nieuwe projecten voor duurzame energie een kans
•  Bij u thuis verandert er niets aan leidingen, schakelaars of meters
•  Eén aanspreekpunt voor al uw vragen

Al meer dan 57.000 Zeeuwen hebben gekozen voor Zeeuws Groen. Met de opbrengsten van 
Zeeuws Groen investeert DELTA o.a. in nieuwe projecten om nóg meer Zeeuws Groen op te wekken. 
Stap nu ook over, ga naar www.DELTA.nl/zeeuwsgroen. 



Overig: 2,2%

Welke bronnen zijn gebruikt om uw elektriciteit op te wekken?

Vragen die terecht worden gesteld. DELTA wil u daarom laten weten hoe 
uw  elektriciteit van het jaar 2007 is geproduceerd. U kunt de uitleg 
vergelijken met de informatie op de verpakking van levensmiddelen. 
Daarop staat aangegeven uit welke bestanddelen het product bestaat. 
Ook elektriciteit heeft een soort  gelijk etiket. In de tabel en de grafieken 
ziet u alle bronnen en percentages die van toepassing zijn op DELTA.

Dit stroometiket is indicatief voor de stroom die wij in 2009 en 2010 zullen leveren. U kunt 
kiezen tussen gewone ‘grijze’ stroom of Zeeuws Groen, met als samenstelling de hierboven 
genoemde bronnen.

Wilt u hetzelfde product blijven afnemen dan hoeft u niet te reageren. Wilt u overstappen naar 
een ander elektriciteitsproduct van DELTA, dan kan dat via www.DELTA.nl.

 = Kolen  
 = Aardgas  
 = Nucleaire energie 
 = Hernieuwbare energie 
 = Overig 

DELTA N.V. DELTA Comfort B.V. 

De milieuconsequenties van de opwekking van elektriciteit zijn landelijk en per bron afgestemd. 
Alle energieleveranciers rekenen met dezelfde waarden. Onderstaand treft u de milieu
consequenties aan van de door DELTA geleverde elektriciteit.

Gevolgen voor het milieu

Milieu-consequenties*** DELTA N.V.* DELTA  Gewone Zeeuws
  Comfort B.V.** stroom Groen

CO2 (g/kWh) 427,6 336,8 444,5 0,0
Radioactief afval (g/kWh) 0,00057 0,00045 0,00059 0,00000

*  Hierin zijn ook groot zakelijke klanten opgenomen.
**  Dit betreft de consumenten en klein zakelijke klanten.
*** Meer informatie over milieuconsequenties vindt u op www.vrom.nl/klimaatverandering en www.nrg-nl.com/public/afval/opbergen.html

De cijfers zijn berekend op basis van een door EnergieNed vastgestelde en door de Dte  
geaccepteerde berekeningsmethodiek.

Brandstofmix 2007 DELTA N.V.* DELTA  Gewone Zeeuws
  Comfort B.V.** stroom Groen

Kolen 26,2 % 20,6  % 27,2 % 0,0 %
Aardgas 48,4 % 38,1  % 50,3 % 0,0  %
Nucleaire energie 18,9 % 14,9  % 19,6 % 0,0  %
Overig 2,7 % 2,2  % 2,9 % 0,0  %
Hernieuwbare energie: 3,8 %*** 24,2  %*** 0,0 % 100,0  %

• Wind 1,1  % 10,4  % 0,0 % 42,8 %
• Zon 0,0  % 0,0  % 0,0 % 0,0 %
• Waterkracht 0,7  % 0,0  % 0,0 % 0,0 %
• Biomassa 2,1  % 13,9  % 0,0 % 57,2 %
• Overig 0,0  % 0,0  % 0,0 % 0,0 %
 100,0 % 100,0  % 100,0 % 100,0 %

*  Hierin zijn ook groot zakelijke klanten opgenomen.
**  Dit betreft de consumenten en klein zakelijke klanten.
*** Percentages kunnen afwijken door afrondingen.

Zeeuws GroenGewone stroom 

Hoe wordt de elektriciteit die ik verbruik opgewekt?
Wat zijn de gevolgen voor het milieu?
Hoe groen is mijn Zeeuws Groen?

Kolen: 26,2%

Hernieuwbare energie: 100%
   onderverdeeld in: 

         Wind: 42,8%

       Biomassa: 57,2% 
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Hernieuwbare energie:
 = Wind
 = Biomassa


