Betreft: Tussentijdse informatie over stroomtarief Q4-2022
Alblasserdam, 10-8-2022
Geachte relatie,
In verband met de uitzonderlijke en onvoorziene ontwikkelingen op de energiemarkt herijken we het
stroomtarief sinds begin dit jaar per kwartaal. Op deze manier zijn we in staat om de snel veranderende
elektriciteitsprijs nauwkeuriger op te nemen in ons stroomtarief. Wanneer de kosten stijgen is dit zichtbaar
in onze tarieven en wanneer de kosten dalen, dalen wij ook.
Omdat de elektriciteitsprijs in het tweede kwartaal van 2022 lichtelijk was afgenomen en een verdere
daling in het derde kwartaal werd verwacht, hebben we het stroomtarief voor het derde kwartaal naar
beneden bijgesteld. Door de meest recente ontwikkelingen gaat momenteel de elektriciteitsprijs weer
omhoog en staat de elektriciteitsprijs zelfs op het hoogste niveau van 2022.
Wij beseffen dat de prijsontwikkeling van het stroomtarief een grote impact heeft op uw business.
Omdat we de elektriciteitsprijs op dit moment extreem zien stijgen willen we u op voorhand informeren.
We verwachten dat het stroomtarief voor het vierde kwartaal ver boven de €0,50 per kWh zal
uitkomen. Het definitieve stroomtarief voor het vierde kwartaal zal zo snel als mogelijk met u
gecommuniceerd worden.
Helaas hebben wij geen invloed op elektriciteitsprijs, wel op onze dienstverlening, die we blijven leveren
zoals u van ons gewend bent, met de hoogste betrouwbaarheid.
Heeft u toch nog vragen over deze vooraankondiging, dan kan u contact opnemen met uw
accountmanager of per e-mail: sales@dataplace.com.
Met vriendelijke groet,
Dataplace

Subject: Extra information about power tariff Q4-2022
Alblasserdam, 10-8-2022
Dear relation,
Due to the exceptional and unforeseen developments in the energy market, we have been recalibrating
the electricity tariff quarterly since the beginning of this year. In this way we are able to incorporate
more accurately the rapidly changing price of electricity into our electricity tariff. When either the costs
increases or decreases it will be visible in our rates and we will adjust them accordingly.
Because the electricity price decreased slightly in the second quarter of 2022 and a further decrease
was expected in the third quarter, we have adjusted the electricity rate downward for the third quarter.
However, due to the most recent developments, the electricity price is going up again and is even at the
highest level of 2022.
We realize that the price development of the electricity tariff has a great impact on your business and
seeing that the electricity price is rising exceedingly at the moment, we want to inform you in advance.
We expect the electricity tariff for the fourth quarter to be well above €0.50 per kWh. The final
electricity tariff for the fourth quarter will be communicated to you as soon as possible.
Unfortunately, we have no influence on the electricity price, but we do have on our service, which we will
continue to provide as you have come to expect from us, with the highest reliability.
If you still have questions about this preliminary announcement, please contact your account manager or
e-mail: sales@dataplace.com.
Kind regards,
Dataplace

