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Windunie Trading bestand tegen fikse tegenwind  
Faillissement Trianel niet van invloed op betaling of levering  

Windunie Trading, het handelshuis van Windunie met een jaarlijkse omzet van zo’n 35 miljoen euro, heeft 
dankzij snel en goed handelen de gevolgen van het faillissement van energiedienstverlener Trianel 
Energie BV weten te beperken. Vooralsnog zijn er voor de aangesloten energieproducenten zelfs 
helemaal geen gevolgen. Alle windparken en individuele molenaars zijn volledig uitbetaald conform 
contract voor de productie in november en december. Ook de consumenten die Winduniestroom 
afnemen, ondervinden geen gevolgen van de ontstane turbulentie in de energiesector.  

Windunie Trading maakte gebruik van diverse diensten van Trianel Energie BV. Trianel dekte onder meer de 
risico’s van prijs- en volumefluctuaties af via verzekeringen. Door het wegvallen van Trianel stopte ook de 
betaling aan Windunie Trading voor een deel van haar contractanten - energie stroomde als altijd direct het net 
op maar werd niet afgerekend - en werd het risico van fluctuerende prijzen en volumes niet afgedekt. Windunie 
Trading moest daardoor op de bijna stilgevallen markt rond kerst en de jaarwisseling grote volumes energie zelf 
op de markt aanbieden. Intussen werd naarstig onderhandeld met potentiële nieuwe partners. Na enkele weken 
handelen op de dagmarkt, waar elk kwartier een andere prijs geldt, is Windunie Trading zeer content met nieuw 
afgesloten contracten voor verzekeringen en het onderbrengen van productie voor het komende jaar.  

Voorspellend vermogen 
Hoewel het faillissement van Trianel Energie BV voor Windunie Trading een financiële aderlating betekent, is het 
bedrijf sterker uit de crisis gekomen. Het voorspellend vermogen van de zelf ontwikkelde modellen blijkt bijzonder 
accuraat en de kennis van de markt zorgde ervoor dat Windunie Trading scherp kon handelen. Directeur 
Windunie Trading Nico Klappe: “Ook onder druk blijkt dat we beschikken over de juiste tools en kennis waardoor 
ik de toekomst zelfs met meer vertrouwen tegemoet zie.”  

 
 
 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Aukje Rypma, perswoordvoerder van Windunie 
030-7533100 of 06 51440543 of aukje.rypma@windunie.nl 

Windunie 
Windunie is een coöperatie van bijna 250 Nederlandse windturbine-eigenaren, opgericht in 2001. Samen zijn de leden goed 
voor ruim 420 MW opgesteld vermogen waarmee ze gezamenlijk de grootste leverancier van windenergie in Nederland zijn. 
De coöperatie produceert een vijfde van de totale windenergie ofwel 10% van alle duurzame energie in Nederland. 
Coöperatie Windunie U.A. is actief van land tot lamp; van de ontwikkeling van windenergieprojecten tot de verkoop van 
stroom aan de eindgebruiker. De coöperatie draagt zo bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie 
van agrarische ondernemers en de ontwikkeling van de regionale economie. Windunieleden profiteren van de kracht van het 
collectief op het gebied van stroomcontracten, belangenbehartiging en beheer. Klanten van Winduniestroom kunnen 
rekenen op 100% Nederlandse groene stroom, gecertificeerd met Milieukeur. Meer informatie op www.windunie.nl 

http://www.windunie.nl/

