
Opbrengst voor de producent
Elke kWh heeft een marktconforme waarde, waar 
de waarde van de GvO bij opgeteld wordt. Na aftrek 
van de leveringstoeslag blijft de netto waarde van de 
kWh voor de producent over, welke iedere maand 
door CNS wordt uitgekeerd aan de producent.

GvO (Garantie van Oorsprong)
Voor iedere 1.000 kilowattuur wordt een GvO 
afgegeven, dit is het bewijs voor groene energie. 
Dit wordt door de afnemer betaald. Deze GvO is 
belangrijk voor de afnemer om aan te tonen dat de 
energie echt groen is, en om aan te kunnen tonen 
dat de energie bij vertrouwde producenten vandaan 
komt. Transparant in één ononderbroken keten.

PORTFOLIO PPA MODEL

Energie opwekken kan op verschillende 
manieren. Voor iedere vorm werkt het 
concept hetzelfde.

De energie wordt afgenomen door CNS en 
direct doorgeleverd aan de afnemer. Het 
voordeel van dit transparante model komt 
ten goede van de producent en de afnemer.

ENERGIE OPWEKKEN

CONTRACT PROCEDURE

MODEL VERGELIJKING

PORTFOLIO PPA

1 kilowattuur
Totale kosten voor de afnemer
Netto bedrag  per kWh wat de directe 
afnemer betaald voor de groene stroom.

Leveringstoeslag
Dit is het tarief voor CNS om de keten te 
organiseren, welke door de producent wordt betaald.

Portfolio PPA model Opbrengst opwekker

Garantie van oorsprong
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Leveringstoeslag

Extra kosten door handel*

Totale kosten per kWh

Traditioneel model

De afnemer heeft 
onderhandeld over de 
voorwaarden met CNS

1. Onderhandeling
De producent van groene 
energie meldt zich eerst aan bij 
de afnemer met NAW, EAN, 
IBAN en BIC gegevens

2. Aanmelden
CNS stuurt het contract naar 
de producent om te laten 
tekenen.

3. Contract tekenen
Nadat CNS de getekende 
overeenkomst retour heeft 
ontvangen, gaat de levering 
van start per eerst mogelijke 
datum.

4. Start levering

Elke kWh die wordt opgewekt heeft een waarde, deze wordt opgesplits in een aantal onderdelen:

CNS is een energieleverancier van groene energie. In deze infographic leggen wij 
kort uit hoe ons concept van de portfolio PPA (“Power Purchase Agreement”) 
werkt en wat het verschil is ten opzichte van het traditionele model waarin energie 
en groencertificaten separaat van elkaar worden verkocht.

*Bij het traditionele model waarbij energie en GvO’s separaat van elkaar worden verkocht zijn er meerdere 
spelers actief in de keten, waarbij iedere speler kosten toevoegt aan de keten.


