100%
juiste
energiefacturen
[

Factuurvalidatie en -beheer:
bespaar tijd en geld

]

Ontvangt u maandelijks meerdere energienota’s? Controleert u of een collega deze zelf? Dit kost veel tijd en
is niet eenvoudig. Energy Services kan dit geautomatiseerd voor u verzorgen. Dat bespaart tijd en geld.
Energy Services maakt het [ simpel ]. Lees hier hoe wij dit doen en wat de voordelen voor u zijn!

Geautomatiseerde factuurvalidatie
De factuur van uw energieleverancier vergelijken wij met uw verbruik, het aantal aansluitingen en
uw contractgegevens. Dit gebeurt geautomatiseerd via de speciale factuurvalidatiemodule
in ons energiemanagementsysteem.
Zo weet u altijd zeker dat u geen foute facturen betaalt én kunt u dit ook aantonen aan
bijvoorbeeld uw investeerders en/of huurders. Als wij een fout in de factuur vinden,
zorgen wij voor de correctie bij uw energieleverancier of netbeheerder.
De gegevens die nodig zijn voor de factuurvalidatie geven direct de mogelijkheid om
een kloppend energiebudget op te stellen en dit budget te bewaken. Altijd in control!

En we doen meer - factuurmanagement

Nog geen energiemanagement van
Energy Services?

Naast de factuurvalidatie kunnen wij u ook voorzien van een
betaalbestand in het format dat u wenst. U importeert dit in
uw boekhouding om de betaling van daaruit te kunnen doen.
Wij kunnen ook de betaling voor u verzorgen. U geeft Energy
Services hiervoor dan mandaat.

De factuurvalidatie is een module binnen ons energiemanagementsysteem. Neemt u nog geen energiemanagement
bij ons af, dan kunnen wij dit voor u op verschillende
serviceniveaus inrichten.

Wij kunnen verschillende rapportages verzorgen, zoals
overzichten van ontvangen en verwerkte facturen en budgetrapportages. Heeft u andere wensen? Dan stellen wij een
maatwerkrapport voor u op. Zo heeft u overzicht en zekerheid.

Zo krijgt u met dit energiemanagementsysteem inzicht in én
grip op uw energieverbruik, kosten en budget. De verschillende
analysemogelijkheden geven u daarnaast inzicht in de manieren
om energie te besparen.

Energy Services kan daarnaast ook de energiefacturen voor u
bewaren. Dan heeft u er helemaal geen omkijken meer naar.

Zorg voor energie

Heeft u nog andere wensen? Wij bekijken graag met u de
mogelijkheden!

Wij maken energie simpel
Als onafhankelijke adviseur in de energiemarkt ondersteunen wij
organisaties met het optimaliseren van de energieadministratie
in termen van energiekosten, energiemanagement, subsidies en
investeringen.
Wij werken op een transparante, no-nonsense manier en zorgen
ervoor dat uw energieadministratie op orde is en continu
voldoet aan de snel veranderende wet- en regelgeving. Dit alles
levert u niet alleen veel euro’s op, maar ook flink wat tijd en
gemak. [ Wij maken energie simpel! ]

Graag vertellen wij u vrijblijvend meer over factuurvalidatie
of onze andere dienstverlening waarmee wij u alle
[ zorg voor energie ] uit handen nemen.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.
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