Betreft: stroomtarief Q4-2022
Alblasserdam, 31-8-2022
Geachte relatie,
In verband met de uitzonderlijke en onvoorziene ontwikkelingen op de energiemarkt herijken we het
stroomtarief sinds begin dit jaar per kwartaal en informeren wij u hierover via ons klantportaal. In het
vervolg op onze brief van 9 augustus jl. informeren wij u met deze brief over het tarief voor het vierde
kwartaal van 2022 en een aantal wijzigingen in het herijken en bepalen van de stroomprijs.
Zoals eerder aangekondigd is de energiemarkt zeer volatiel en staan de prijzen op dit moment op het
hoogste punt ooit. Helaas kunnen wij niet voorzien wat de ontwikkelingen in de nabije toekomst zullen
zijn. De huidige prijzen leiden ertoe dat wij genoodzaakt zijn om het stroomtarief in kwartaal 4 te
verhogen naar € 0,985/kWh. Omdat de energiemarkt nu zodanig volatiel is, zullen wij als de prijs in
kwartaal 4 meer dan 5% naar boven of naar beneden afwijkt ten opzichte van de €0,985/kWh op
basis van nacalculatie een correctie doorvoeren.
De reden waarom het prijsverschil tussen kwartaal 3 en kwartaal 4 zo extreem is, is omdat we in Q3 de
verwachte stroomkosten te laag hebben ingeschat. De stroomkosten waren gebaseerd op basis van een
kortstondige neerwaartse trend terwijl de daadwerkelijke stroomprijs over heel Q3 vele malen hoger is
uitgevallen dan de €0,339/kWh. Door deze onvoorziene omstandigheden zijn we genoodzaakt om een
gedeelte van deze extra hoge kosten bij u in rekening te brengen. Wij zullen daarom de stroomprijs
voor Q3 herzien en deze vaststellen op €0,489/kWh en dit verrekenen aan het einde van kwartaal 3.
We beseffen dat deze prijsontwikkeling ook voor u een enorme impact heeft. Helaas hebben wij geen
invloed op de elektriciteitsprijs maar wel op onze dienstverlening. Onze accountmanager geeft u graag
meer achtergrondinformatie en kan met u meedenken naar alternatieve oplossingen, zoals een advies
over energiebesparende maatregelen in uw rack of een volledige migratie naar een cloud naar keuze.
We denken graag met u mee en bieden meer oplossingen dan alleen colocatie.
Heeft vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager of per
e-mail: sales@dataplace.com.
Met vriendelijke groet,
Dataplace

Subject: Electricity tariff Q4-2022
Alblasserdam, 31-8-2022
Dear relation,
In connection with the exceptional and unforeseen developments in the energy market, we have been
recalibrating the electricity tariff on a quarterly basis since the beginning of this year and will inform you
of this via our customer portal. As a follow-up to our letter of August 9, we are informing you with this
letter about the tariff for the fourth quarter of 2022 and a number of changes in the recalibration and
setting of the power price.
As previously announced, the energy market is highly volatile and prices are currently at their highest
point ever. Unfortunately, we cannot foresee what the developments will be in the near future. The current
prices mean that we are forced to increase the electricity tariff in quarter 4 to € 0.985/kWh. Because
the energy market is now so volatile, if the price in quarter 4 deviates more than 5% upwards or
downwards from the €0.985/kWh we will make an adjustment based on post-calculation.
The reason why the price difference between quarter 3 and quarter 4 is so extreme is because in Q3
we underestimated the expected power costs. The power costs were based on a short-term downward
trend while the actual power price for the whole of Q3 was many times higher than the €0.339/kWh.
Due to these unforeseen circumstances, we are forced to charge you for part of these extra high costs.
We will therefore recalculate the power price for Q3 and set it at €0.489/kWh and charge this to you
at the end of Q3.
We realize that this price development has a huge impact for you as well. Unfortunately, we have no
influence on the electricity price but we do have influence on our services. Our account manager will be
happy to give you more background information and can think along with you about alternative solutions,
such as advice on energy-saving measures in your rack or a complete migration to a cloud of your choice.
We like to think along with you and offer more solutions than just colocation.
If you have any questions or would like to make an appointment, please contact your account manager
or by e-mail: sales@dataplace.com.
Kind regards,
Dataplace

