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PZEM levert ook in 2021
100% CO2-vrij!
Via het stroometiket geven energieleveranciers inzicht in de herkomst van de geleverde elektriciteit. Vanaf
2020 moeten leveranciers niet alleen voor groene maar ook voor grijze elektriciteit de herkomst aantonen
met behulp van certificaten. De elektriciteit die PZEM aan haar eindgebruikers levert is volledig CO2-vrij!

IN HET KORT...
Ondanks de groei van hernieuwbare energie
is het aandeel grijze stroom in de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening nog steeds groot.
PZEM streeft ernaar de CO2-impact vanuit haar
portfolio zo laag mogelijk te houden. Dat doen we
middels elektriciteitsproductie uit wind en zon,
verbranding van kippenmest, aardgas én nucleair
vanuit de enige kerncentrale in Nederland. PZEM
kiest voor de levering aan haar eindgebruiker voor

een CO2-vrije nucleaire productie. Bij elektriciteit
opgewekt uit kernenergie komen geen CO2 en
andere broeikasgassen vrij. Onze klanten zoeken
naar betrouwbare energielevering en een zo
schoon mogelijke energiebron. Binnen de transitie
naar een duurzamer karakter levert PZEM, ook in
2021, 100% CO2-vrij!
Vol energie de toekomst in!
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Opgewekt via de
kerncentrale in Borsele.

Afname via een
aantal grote en kleine
windparken.

Afname via
waterkrachtcentrales
in Noorwegen, Italië en
Duitsland.

Opgewekt voornamelijk
via de biomassacentrale
in Moerdijk.
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Voor meer informatie over het stroometiket ga naar PZEM.nl/stroometiket

HOE WERKT EEN CVO?
Bekijk de infographic over de werking van een CvO, hierin wordt het proces van opwek tot het verkrijgen van een
CvO uitgelegd.

Bekijk infographic CvO

Door afrondingsverschillen wijkt de som van losse onderdelen soms af van het vermelde totaal.
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