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THE POWER OF MANY

WHAT‘S NEXT IN DE 
ENERGIEWERELD
nieuwe opportuniteiten dankzij onze 
innovatieve energiedientsen



De weg ligt open naar de energiemarkten

Onze energiediensten

De transitie van ons energiesysteem naar hernieuwbare 

energie heeft de energiesector danig op zijn kop gezet. 

Nieuwe markten en producten brengen uitdagingen met zich 

mee, maar bieden ook nieuwe opportuniteiten. Als uitbater 

van een van de grootste Virtuele Energiecentrales in Europa 

met een portfolio van meer dan 7 gigawatt, en als ervaren 

energiehandelaar, willen wij u helpen om deze kansen te 

benutten.

Met onze 24/7 trading desk bieden wij toegang tot 

de day-ahead en intraday markten op de EPEX-spot 

energiebeurs en de reservevermogenmarkten van de 

transmissienetbeheerders, maar ook op andere internationale 

energiemarkten. Wij beschikken over een verscheidenheid 

aan diensten die uw bedrijf in staat stellen om actief te zijn 

op de energiemarkten, uw elektrische fl exibiliteit te benutten, 

en uw balanceringsgroep betrouwbaar te beheren. Zo kunt 

u zich concentreren op uw kernactiviteiten, terwijl u de 

gemoedsrust heeft dat uw energiebeheer met de grootste 

zorg en marktexpertise wordt afgehandeld.

WIE ZIJN WE & 
WAT DOEN WE

Paul Kreutzkamp & Jan De Decker 
CEOs of Next Kraftwerke Benelux

Optimalisatie van installaties
Handel en optimalisatie van uw 
installaties op de day-ahead en 

intraday markt

Balanceringsgroepmanagement
Ondersteuning als BRP 

(ARP/PV-partij)

Handelsplatform
   Zelf traden via ons   

NEXTRA-handelsportaal

Virtuele Energiecentrale
Beheer uw eigen Virtuele 
Energiecentrale met het 

NEMOCS-platform

PPAs
Overeenkomsten voor de afname 

van hernieuwbare stroom

Markttoegang
Toegang tot alle relevante 

elektriciteitsbeurzen

ne  tra nemocs
Your Virtual Power Plant



NETONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN 

Paul Kreutzkamp & Jan De Decker 
CEOs of Next Kraftwerke Benelux

Uw fl exibiliteit 
is geld waard
Uw productie- en verbruiksinstallaties 

bevatten een waardevolle eigenschap: 

fl exibiliteit. Onder meer WKK‘s, bio-

energie, generatoren, batterijen, 

elektrolyse-eenheden, compressoren, 

pompen, en industriële processen 

kunnen ingezet worden om snel meer of 

minder vermogen te produceren of te 

verbruiken. Deze fl exibiliteit is waardevol 

op de markten voor de systeemdiensten, 

omdat deze installaties daarmee‚ FCR 

(frequentiesturing, primaire reserve), aFRR 

(regelvermogen, secundaire reserve), 

of mFRR (noodvermogen, tertiaire 

reserve) kunnen leveren. Next Kraftwerke 

is al verschillende jaren leverancier van 

netondersteunende diensten in zeven 

Europese TSO-gebieden.

1.

2.

3.

Zodra de Next Box is geïnstalleerd, is 
uw installatie aan het controlesysteem 

van onze virtuele energiecentrale 
gekoppeld. We kunnen de installatie nu 

vanop afstand aansturen.

Door beschikbaar te zijn om uw 
vermogen aan te passen, verdient u 
een beschikbaarheidsvergoeding. 

Dit heeft geen invloed op de 
normale werking van uw installatie.

Wanneer de systeembalans 
verstoord is, kan het vermogen van 
uw installatie bijgestuurd worden 
om het evenwicht te herstellen. U 
verdient hiervoor een bijkomende 

activatievergoeding.

Katrin Jedamzik
Hoofd Klantendienst

White label-oplossingen
“Wilt u zelf energiediensten aanbieden aan uw klanten, of 
een Virtuele Energiecentrale beheren? Geen probleem! 
Wij zorgen voor volledig beheer van uw installaties onder 
een white label overeenkomst.  Van het opzetten van 
sturing op afstand, tot de optimalisatie van uw installaties 
op de energiemarkten - wij delen onze expertise met 
u.  Indien gewenst kunnen wij ook een gepersonaliseerd 
klantenportaal voor u creëren.”



Een persoonlijke aanpak
“Onze verkopers staan altijd paraat om u te adviseren. In 
een persoonlijk gesprek analyseren we uw situatie en gaan 
na welke markten het meeste potentieel bieden voor u. 
Zo weet u vanaf het begin wat u kunt verwachten van de 
samenwerking met Next Kraftwerke.”

Wij kopen uw duurzame energie
PPA’s (Power Purchase Agreements) zijn contracten 

voor de afname van de hernieuwbare energie die 

door uw zonne- of windpark wordt geproduceerd. 

Door uw installatie op onze Virtuele Energiecentrale 

aan te sluiten, zullen we uw productie van zonne- of 

windenergie nauwkeurig voorspellen en opvolgen, 

en optimaal verhandelen op de elektriciteitsbeurzen. 

Geniet van onze ervaring als één van de grootste 

onafhankelijke handelaars van zonne- en windenergie 

in Europa, met een portfolio van meer dan 3 gigawatt. 

Onze dientsen werden ook meermaals bekroond, 

bijvoorbeeld met de Intersolar Award 2017.

ZON EN WIND
PPA’S

Carlos Dierckxsens
Sales Benelux

U profi teert van nauwkeurige voorspellingen op basis 
van real-time en historische data van het hele portfolio. 
Dankzij onze intraday optimalisatie zijn wij in staat om 
uw inkomen te maximaliseren.

Wij nemen zowel stroom als Garanties van Oorsprong 
af, of slechts één van beide, afhankelijk van uw 
behoeften.

Wij werken meestal met een prijsformule geïndexeerd 
op de day-ahead markt of gebaseerd op de 
marktwaarde zoals gedefi nieerd in de subsidieregeling.



Een persoonlijke aanpak





Het evenwicht bewaren
De uitdagingen om uw balanceringsgroep(en) in evenwicht 

te houden zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 

Dankzij onze toegang tot de intradaymarkten en onze 

jarenlange ervaring als balancing responsible party (ook wel 

BRP, ARP of PV-partij genoemd), kunnen wij u helpen om 

de programmaverantwoordelijkheid voor u op te nemen. 

We dragen dan zorg voor alle marktprocessen, zoals de 

nominaties en het berichtenverkeer. Daarenboven zijn we erg 

fl exibel en kunnen we deals met verschillende derde partijen 

verwerken en uw restprofi el beheren.

Indien u dat wenst, kunnen wij uw volledige 
balanceringsgroep beheren – inclusief de 
portefeuillerisico‘s.

Door goed beheer van uw data, zorgen wij ervoor dat al 
uw injectie- en afnamedata correct en geverifi eerd zijn, 
waardoor deze klaar zijn voor verder gebruik.

Wij zorgen voor alle communicatie met de betreffende 
partijen, volgens de vereiste dataoverdrachtsprotocollen.

Wij garanderen 24-uur stand-by voor programma-
updates. Zo kunnen wij snel reageren en eventuele 
noodzakelijke correcties aanbrengen in het geval van een 
fout in de data van een handelspartner.

 BRP-
DIENSTEN

Wat kenmerkt onze energiehandel?
“Als een van de eerste handelaars voor decentrale 
energieproducenten, zijn wij experten op de korte 
termijn energiemarkten in Europa. Next Kraftwerke heeft 
zich gespecialiseerd in de voortdurend veranderende 
energiemarkt en heeft ze mee vormgegeven, met 
toekomstgerichte oplossingen en producten. De uitdaging 
om uw eigen energievoorziening en -injectie te beheren 
wordt steeds groter. Ons ervaren handelsteam ondersteunt 
u daarbij met raad en daad.”

Johannes Päffgen 
Hoofd Energiehandel



Nextra: focus op uw energiehande

De mogelijkheden van Nextra

NEMOCS: Uw eigen Virtuele Energiecentrale

NEXTRA geeft u toegang tot energiemarkten over heel 

Europa zonder de noodzaak om zelf een erkende handelaar 

te worden. U focust op de energiehandel, terwijl Next 

Kraftwerke alle achterliggende processen op zich neemt 

(markttoegang, berichtenverkeer, evenwichtsverantwoordelijkheid, 

REMIT, etc.). U behoudt de controle, terwijl u uw klanten als 

energiehandelaar kunt bedienen.     

Met NEXTRA kunt u uw transacties, voorspellingen, meetdata, en de daaruit resulterende onbalans beheren om biedingen te 

plaatsen die nodig zijn om uw portefeuille in evenwicht te brengen.

Wilt u uw eigen Virtuele Energiecentrale opzetten om 

decentrale installaties te poolen en aan te sturen? Ons 

softwarepakket NEMOCS biedt u volledige controle over uw 

portfolio: van monitoring, optimalisatie en aansturing, tot het 

leveren van systeemdiensten. Deze software-as-a-service is het 

resultaat van onze eigen expertise en knowhow, ontwikkeld 

tot een praktische en krachtige software die controle over uw 

eigen Virtuele Energiecentrale mogelijk maakt. Deze software 

biedt u een totaaloplossing die kan aangepast worden aan uw 

behoeften en niveau van expertise. 

Met een gebruiksvriendelijke grafi sche interface, verschaft 

NEXTRA u inzicht in de marktontwikkelingen. Dit omvat 

alle relevante marktinformatie, rapporten en prognoses 

die voor u voorbereid worden zodat u de perfecte basis 

heeft voor uw handelsbeslissingen. Met één platform 

bent u klaar klanten in alle Europese markten succesvol te 

bedienen.

SOFTWARE: 
NEMOCS EN NEXTRA

Account: Demo Account DE (1000001)
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Analyseer: Upload verschillende 
soorten datasets naar uw 
account, zoals verbruiks- en 
productieprognoses, reeds 
ingekochte volumes, en meetdata. 

Voorspel: NEXTRA gebruikt de 
door u verstrekte data, en indien 
nodig bijkomende data van onze 
eigen analisten, voor het voorspellen 
en kwantifi ceren van de onbalans in 
uw portefeuille en de resulterende 
onbalanskosten of -inkomsten.

Handel: Met behulp van NEXTRA 
kunt u biedingen plaatsen om uw 
portfolio in real-time bij te sturen. 
U heeft toegang tot beurzen in 
verschillende Europese landen en 
kunt 24/7 deelnemen aan de future, 
day-ahead of intraday handel.



Next Kraftwerke stuurt sinds 2018 een 2 MW batterij 

van energieleverancier Eneco aan voor het leveren van 

FCR aan de Belgische netbeheerder Elia. Samen met 

de andere installaties in de FCR-pool, vlakt de batterij 

frequentieafwijkingen uit. Geïnstalleerd op de terreinen van 

Peleman Industries, verhoogt de batterij ook het zelfverbruik 

van de lokaal geproduceerde windenergie.

Wanneer de frequentie in het elektriciteitsnet boven 50 Hz 

stijgt, is er een teveel aan injectie in het net vergeleken met 

de afname. De batterij springt in de bres door op te laden 

en dus energie af te nemen van het elektriciteitsnet. Op 

momenten waar de frequentie onder 50 Hz daalt, ontlaadt 

de accu om zo het tekort in het net te verminderen. 

Next Kraftwerke ontwikkelde een slimme aansturing die 

de batterij automatisch op- of afl aadt op basis van de 

frequentieschommelingen, terwijl ze tegelijkertijd de 

laadstatus controleert. De laadstrategie optimaliseert ook 

het zelfverbruik van de windenergie geproduceerd op de 

site, door de energiestromen te monitoren en bij te sturen.

Daarnaast heeft Next Kraftwerke een innovatieve manier 

ontwikkeld om verschillende installaties te combineren 

met de batterij, om ervoor te zorgen dat de batterij stroom 

kan leveren in de binnenste frequentieband rond 50 Hz en 

andere installaties zoals biogas motoren in de buitenste 

banden. Dit laat toe om in totaal meer FCR-volume aan de 

netbeheerder Elia aan te bieden en de inkomsten voor de 

hele pool te verhogen.

Producten:

Netondersteunende diensten

CASE STUDY: 
FCR MET ENERGIEOPSLAG  



De sites van Nouryon Specialty Chemicals in Rotterdam, 

Hengelo en Delftzijl produceren en leveren niet enkel 

zout, chloor en loog voor de industrie, maar door fl exibele 

productie kunnen ze ook helpen om het Nederlandse 

elektriciteitsnet te balanceren. Via het controlesysteem van 

Next Kraftwerke kan Nouryon reageren op activaties van 

TenneT in het geval van grote tekorten of overschotten in 

het Nederlandse net, door een deel van de elektrolyse-

processen of stoomturbines tijdelijk naar een lager 

werkingspunt te schakelen. Next Kraftwerke neemt de 

aggregatie, de sturing en de aanbiedingen van het 

noodvermogen op zich, terwijl Nouryon ervoor zorgt dat 

alle processen optimaal, snel en veilig reageren op de 

stuursignalen.

Jan De Decker, directeur van Next Kraftwerke Benelux: 

”Nouryon is een innovatieve en betrouwbare partner met 

veel fl exibele processen. Samen met de andere klanten 

in onze noodvermogenpool leveren ze daarmee een 

belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en betrouwbaarheid 

van het Nederlandse net. Doordat die fl exibiliteit bovendien 

steeds vertrekt vanuit de normale bedrijfsvoering, zijn 

minder gascentrales nodig om het net te stabiliseren. Zo 

kunnen we met onze pool op bepaalde momenten grote 

hoeveelheden CO2-uitstoot in Nederland vermijden.”

Sytze Oudman, Dispatch Operation Offi cer bij Nouryon: 

“Vanaf de start begin 2018 verloopt de samenwerking 

met Next Krafwerke zeer vlot. Met dit project kunnen we 

onze energiekosten verder optimaliseren en dragen we 

bij aan het balanceren van het net om zo de integratie van 

hernieuwbare energie in Nederland te ondersteunen.

Producten:

Netondersteunende diensten

CASE STUDY: 
NOODVERMOGEN 
MET NOURYON 

©2019 Nouryon
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De transitie naar hernieuwbare energie is een enorme 

uitdaging voor onze energievoorziening. Sinds 2009 gaan 

we deze uitdaging aan en ontwikkelen we vernieuwende 

oplossingen voor de energiemarkt van de toekomst, 

met succes! Vandaag beheren we een van de grootste 

Virtuele Energiecentrales in Europa en zijn we actief 

op alle Europese energiebeurzen als gecertifi ceerde 

energiehandelaar.

Complete service

We zijn uw specialist voor gepersonaliseerde 

energiediensten: van stroomhandel op de verschillende 

energiebeurzen, over zonne- en wind-PPA’s, tot BRP-

diensten. We helpen uw portfolio te beheren en leveren 

systeemdiensten om de netfrequentie te stabiliseren.

Regionaal en internationaal

Ons team in de Benelux is snel bereikbaar en op de 

hoogte van de laatste marktontwikkelingen. Dankzij de 

internationale focus van ons bedrijf, actief in 8 Europese 

markten, bieden we een breder perspectief om ook op 

lange termijn deskundig in te blijven spelen op de Europese 

marktontwikkelingen.

Wij baten geen eigen installaties uit en kunnen volledig 

zelfstandig energie verhandelen. Zo kunt u beroep doen op 

onze expertise en toch uw strategische onafhankelijkheid 

behouden.

Wij dragen een klantgerichte service en kwalitatieve 

producten hoog in het vaandel en ontvingen hiervoor ook 

een aantal awards:

Next Kraftwerke is een gecertifi ceerde handelaar op de 

EPEX Spotmarkten voor 24/7 day-ahead en intraday handel. 

Dankzij onze jarenlange ervaring op de spotmarkten en 

de ontwikkeling van geautomatiseerde tradingalgoritmes, 

verhandelen we uw energie optimaal en verzekeren we het 

evenwicht in uw portfolio.

Onafhankelijk

Uitmuntende prestaties

24/7 energiehandel

Financial Times 1000, 2017

Intersolar Award, 2017

National Energy Globe Award Germany, 2017

RGI Good Practice of the Year Award, 2016

eco Internet Award, 2016

Global Cleantech 100, 2015

Eurelectric Award, 2015

Genomineerd voor de Hermes Award, 2015

German Energy Award, 2014

WAAROM 
KIEZEN VOOR NEXT ?



Next Kraftwerke Benelux

Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda 
Nederland

Tel: +31 (85) 0090590
info@next-kraftwerke.nl
www.next-kraftwerke.nl

Paleizenstraat 153
1030 Brussel
België

Tel: +32 (0) 2 342 02 68
info@next-kraftwerke.be
www.next-kraftwerke.be

International Offi ces

Erlangen / Hamburg / Keulen 

/ Lausanne / Milaan / Parijs / 

Tübingen / Warschau / Wenen2015
Global Cleantech 

TOP 100 COMPANY 

100

Aangesloten installaties: > 8,100

Geaggregeerd vermogen: > 7,100 MW

Verhandeld vermogen (2018): 11.5 TWh

Actief in zeven Europese TSO-gebieden 

Oprichting: 2009

Vestigingen: 11

Medewerkers:  155

Omzet (2018):  627.7 miljoen Euro

Cijfers en feiten
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CONTACT 
Wilt u meer weten over onze diensten 
en producten? Neem dan contact 
met ons op, wij kijken ernaar uit u 
te woord te staan!


