“Met het voorstel van Telenet besparen
we 25% op onze telefoniekosten.”
Michiel Van Wambeke, Infrastructure Architect
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Essent.be bespaart fors
op servicenummers
Essent.be levert gas en elektriciteit in Vlaanderen en Wallonië. De baseline
‘Onze energie. Daar geniet je van.’ geldt ondertussen voor zo’n 600.000 klanten.
En die durven al eens met vragen of opmerkingen zitten. “Onze uitdaging bestaat
erin vlot bereikbaar te zijn en tegelijk onze kosten onder controle te houden”,
zegt Michiel Van Wambeke, Infrastructure Architect.
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Over Essent.be
Essent.be is een Belgische leverancier van elektriciteit en aardgas.
Het maakt, samen met Essent Nederland, deel uit van de internationale
RWE-groep, één van de top 5 Europese energiebedrijven. Vanuit het
hoofdkantoor in Kontich zijn dagelijks 150 medewerkers in de weer om
betaalbare, betrouwbare én duurzame energie tot bij de klanten te krijgen.

0800 66 066 – telenet.be/business

