
Website Utilities
Utilities is een platform over energie, water en gassen in de vrije markt. Technologie, 
voorzieningszekerheid, leveringszekerheid, inkoop, uitbesteding, liberalisering, onderhoud, 
metering, aardgasmarkt, elektriciteitsmarkt, watermarkt en markt voor industriële gassen zijn 
onderwerpen die in Utilities onder de aandacht komen. 

Dat gebeurt via de website www.utilities.nl (dagelijkse updates), de nieuwsbrief (eens per 
twee weken), diverse bijeenkomsten en congressen en jaarlijkse participatie in de Special 
Projecten & Innovaties.

De website biedt tal van mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te brengen 
van de gemiddeld 3500 bezoekers per maand.

Advertentiemogelijkheden Website
Maanden (prijs per plaatsing)  1  3  6  12
• Topbanner 750x96 € 960 € 700 € 555 € 490
• Banner  360x92 € 480 € 350 € 280 € 245
• Square banner 223x175 € 720 € 525 € 420 € 370

White paper:  € 475,- per plaatsing
Highlight rechts bovenaan de website gedurende een week plus vermelding in de 
eerstvolgende nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar keuze

Projectverslagen gerealiseerd door de redactie: Prijs op aanvraag
Highlight rechts bovenaan de website plus vermelding in de eerstvolgende nieuwsbrief en 
print editie, landingspagina naar keuze

Utilities Nieuwsbrief 
Via de digitale nieuwsbrief van Utilities ontvangen onze 1.900 lezers twee keer per maand de 
belangrijkste nieuws items uit de sector.

Advertentiemogelijkheden Nieuwsbrief
Topbanner 750x96 € 250
Banner 360x92 € 200
Sqare banner 223x175 € 150
Advertorial ca. 75 woorden + afb. € 250

Voor nadere informatie of reserveringen, kunt u contact
opnemen met Arthur Middendorp van Jetvertising b.v.
T: +31(0)70 399 00 00
E: arthur@jetvertising.nl
I: www.jetvertising.nl
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Pim Koersen

Van: Industrielinqs pers en platform [redactie@industrielinqs.nl]
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 12:11
Aan: Boy Mooyman
Onderwerp: Riverstone bereid kolencentrale te sluiten

Utilities nieuwsbrief Bekijk in browser

Welkom bij het Utilities platform

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft haast om het Urgendavonnis te kunnen 
voldoen. De snelste stap is het sluiten van de kolencentrales. Maar niet geheel onterecht staan de 
eigenaren niet te springen om de gloednieuwe centrales te sluiten. Op één na dan. De Rotterdamse 
kolencentrale die Riverstone van Engie overnam stond al stil vanwege technische problemen. Als de 
eigenaren dan ook nog meer geld krijgen dan ze hadden ontvangen, is de deal snel beklonken. Wat dat 
voor de stabiliteit op het net betekent, is maar afwachten. De businesscase voor gascentrales en wkk 
wordt in ieder geval steeds gunstiger. 

Nieuws & publicaties

Riverstone bereid kolencentrale te sluiten 
Na de consultatie van minister Wiebes van EZK 
voor het sluiten van een kolencentrale lijkt alleen 

Ambitieuze samenwerking voor groene 
methanol 
Tien private en publieke partners investeren 140 
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