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Op dit moment wordt EBEM overstelpt met
mails en telefoons van bedrijven en
particulieren die op korte termijn klant willen
worden bij ons. Om de goede werking van
ons bedrijf niet in het gedrang te brengen en
onze bestaande klanten dezelfde service te
kunnen blijven bieden, moeten we een
tijdelijke klantenstop inbouwen.
Lees meer

Ebem: de juiste keuze
Wij geloven in een duurzame economie die oog
heeft voor het milieu. Daarom investeren we
lokaal
in hernieuwbare energie: o.a. in
biogasmotoren en PV-installaties.
De dingen waar we goed in zijn, doen we zelf:
klantenservice, facturatie en strategieën
ontwikkelen. Waar anderen nu éénmaal beter in
zijn, besteden we lokaal uit: ICT, drukwerk en
projectontwikkeling bijvoorbeeld. Op die manier
creëren we banen in heel Vlaanderen. Word nu
Ebem-klant en investeer samen met ons in lokale
energie en mensen.
Tegelijkertijd krijg je als Ebem-klant: scherpe
prijzen, betrouwbare leveringen, duidelijke
facturen en een ongewone klantvriendelijkheid.
Op Ebem kan je rekenen maar Ebem rekent ook
op jou!

Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Cookie Policy

Akkoord

Prijs berekenen
Hoeveel betaal je bij Ebem op dit ogenblik voor
jouw eigen verbruik?

Klant worden
Ken je je EAN-nummer(s) en heb je je
identiteitskaart bij de hand? Gebruik deze button,
want meer heb je niet nodig.

Briketten en Pellets
Stookt u nog brandhout? Schakel dan over op
de houtbriketten van Ecopower met Ebemkorting!

Ebem cultuurt
Ebem werkt vanaf nu samen met De Singer!

Meer
Meer

Nieuws
Tijdelijke klantenstop EBEM vanaf
1 april 2022
Op dit moment wordt EBEM overstelpt met
mails en telefoons van bedrijven en
particulieren die op korte termijn klant willen
worden bij ons. Om de goede werking van
ons bedrijf niet in het gedrang te brengen en
onze bestaande klanten dezelfde service te
kunnen blijven bieden, moeten we een
tijdelijke klantenstop inbouwen.

Informatie Injectietarief
Vanaf 2021 kan je een vergoeding
ontvangen voor je eigen geproduceerde
elektriciteit die je terug in het net injecteert.

Zonnepanelen aanmelden
voortaan verplicht
Vanaf 1 juni moet iedereen verplicht zijn
installatie met zonnepanelen aanmelden bij
zijn netbeheerder. Wie dat niet doet, loopt
het risico op een boete.
Meer nieuws

Contacteer ons
T 014 43 10 31
F 014 43 10 32
info@ebem.be
Ebem bvba
Industrieweg 3-5
2330 Merksplas
BTW BE 0477.065.004

Interessante links
www.vreg.be
Prijsvergelijking VREG
www.creg.be
www.energiesparen.be
www.ombudsmanenergie.be

Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
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