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ONZE ORGANISATIE
Onze activiteiten zijn georganiseerd in Enexis Holding N.V.1, een netwerkbedrijf dat bestaat
uit diverse bedrijven met elk hun eigen specifieke aandachtsgebieden. In 2016 is Enexis
uitgebreid met Endinet Groep B.V. en Enpuls B.V. Per 1 januari 2017 is de netbeheerder binnen
de Endinet Groep, Endinet B.V., opgegaan in Enexis B.V.
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ENEXIS B.V.
De netbeheerder Enexis B.V. verzorgt gereguleerde activiteiten als de aanleg, het onderhoud,
de ontwikkeling en het beheer van haar elektriciteits- en gasnetwerk. De ACM ziet toe op de
kwaliteit van de dienstverlening en bepaalt de tariefruimte voor de netbeheerders.

ENDINET GROEP B.V.
Per 1 januari 2016 hebben Alliander en Enexis energienetwerken uitgeruild om de gebieden
langs provinciale grenzen logischer te verdelen. Enexis heeft energienetwerken in Friesland en
de gemeenten Noordoostpolder en Urk uitgeruild met energienetwerken van Alliander in de
regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet).

ENPULS B.V.
Het bedrijf Enpuls B.V. richt zich op energievergroening en -besparing en focust hierbij op vier
thema’s: duurzame gebiedsontwikkeling, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit.
Enpuls wil de diverse overheids- en marktpartijen met elkaar verbinden om samen schaalbare
oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie.

FUDURA B.V.
Het bedrijf Fudura B.V. richt zich op de niet-gereguleerde zakelijke markt. Fudura zorgt ervoor
dat bedrijven hun energievoorziening kunnen optimaliseren en biedt hiervoor diensten aan,
zoals advies, het meten van energiestromen, ontwerp en realisatie van infrastructuur en
verhuur en onderhoud van laadpalen, transformators en schakelinstallaties.

ENEXIS PERSONEEL B.V. EN ENEXIS VASTGOED B.V.
Enexis Personeel B.V. en Enexis Vastgoed B.V. ondersteunen de verschillende bedrijven van
Enexis op het gebied van arbeid en (register)goederen.

1 Daar waar in dit verslag ‘Enexis’ wordt genoemd, wordt het geheel aan activiteiten bedoeld dat plaatsvindt binnen Enexis Holding N.V.,
tenzij expliciet anders gemeld.
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