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Tibber is de energieleverancier voor
het digitale tijdperk. Met stroom
tegen de inkoopprijs per uur en een
intelligente app die het
stroomverbruik van je slimme
apparaten stuurt, helpt Tibber je om
je huishouden te verduurzamen en
minder stroom te verbruiken. De
stroom van Tibber is afkomstig uit
100% hernieuwbare bronnen van
Nederlandse bodem.

Over Tibber

Facts
Opgericht:

2016

Efficiënter omgaan met ons stroomverbruik is een van de belangrijkste acties die we kunnen

Omzet:

31,2 miljoen euro in 2020

ondernemen om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Toch verandert er ondanks

Aantal klanten:

200 000

technologische vooruitgang weinig aan hoe we stroom verbruiken. Traditionele energieleveranciers

Aantal huizen verbonden

verdienen nog steeds aan ons stroomverbruik in plaats van ons te helpen ons verbruik te verminderen.

met Tibber:

300 000

Actief in:

Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland

Tibber is opgericht vanuit het idee dat de meest duurzame keuze ook de beste keuze voor de klant moet

Aantal werknemers:

160

zijn. Daarom heeft Tibber een app ontwikkeld die een duurzame én comfortabele manier van leven

Investeerders:

Founders Fund, Eight Roads Ventures, Balderton

ondersteunt. Met stroom tegen de inkoopprijs per uur, de integratie van slimme producten en handige

Capital, Strawberry Equity, BKK

analyses geeft Tibber jou als consument inzicht in en controle over je stroomverbruik.

Financiering:

69 miljoen euro

Tibber in Nederland
Na de financieringsronde in november 2020 werd Nederland gekozen als het volgende land waar Tibber

Energiecontract

lanceert. De uitstekende infrastructuur van slimme meters in ons land én het aantal huishoudens met
zonnepanelen en andere duurzame oplossingen speelden daarbij een grote rol. Tibber wil Nederlandse

Maandelijks bedrag

Vast bedrag van €3,99

consumenten op een andere manier naar hun stroomverbruik laten kijken en hen de tools bieden om écht
minder stroom te verbruiken. Tibber start in het najaar van 2021 met haar bètafase.

Stroomprijs 	 

Inkoopprijs per uur zonder marges (met €0,002 per
kWh voor onbalanskosten en Garantie van Oorsprong),
exclusief btw, energiebelasting en opslag duurzame
energie- en klimaattransitie (ODE).

Soort contract   

Energiebron

Product & businessmodel
Maximale winst per verkochte kWh aan stroom – dat is het businessmodel dat de energiesector
vandaag de dag nog steeds domineert. Hoe meer we verbruiken, hoe meer de traditionele

Dynamisch tarief met stroom tegen de inkoopprijs

energieleveranciers verdienen. Tibber kiest een andere weg, waar zowel je energierekening als de

per uur.

planeet van profiteert.

100% hernieuwbare, lokaal geproduceerde energie van
zon, wind of water. In Nederland is de stroom van Tibber
afkomstig van windmolenpark Nieuw Prinsenland in

Het businessmodel van Tibber is opgebouwd uit drie onderdelen:
• Een slim energiecontract met groene stroom tegen de inkoopprijs per uur voor een vast maandelijks
bedrag van €3,99

Dinteloord.

• Slimme producten in de Tibber Store die verbonden kunnen worden met de app
Algemene voorwaarden

Opzeggen kan op ieder moment met een opzegtermijn
van 4 weken, zonder opzegvergoeding.

• Demand-response: het afstemmen van de vraag op de hoeveelheid geproduceerde stroom
Als klant van Tibber ontvang je 100% groene stroom tegen de inkoopprijs per uur. Dat is de basis voor
het slim sturen van je stroomverbruik naar de momenten waarop de stroomprijs het laagst is,
bijvoorbeeld voor het opladen van je elektrische auto. Dat heeft niet alleen een positief effect op je

Management

energierekening, maar ook op de balans van het energienet. In de Tibber-app kun je de actuele
stroomprijzen en je verbruik in real-time zien. Slimme analyses geven je inzicht in hoe je je
stroomverbruik verder kunt optimaliseren. Zo draag je als klant van Tibber actief bij aan de
energietransitie.
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2016

Financierinb

Seed

2017

Series 
201

201

Hoogtepunt
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2020
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