(For English see page 2)
Beste Relatie,
Ronald Saarloos nieuwe Relatiemanager CertiQ
CertiQ heeft Ronald Saarloos, hiervoor werkzaam Sr. Teamleider Metering Operations bij
Vattenfall/Ebatech, aangesteld als Relatiemanager.
Ronald (39) heeft een achtergrond in de Meetdiensten en heeft zich de afgelopen jaren bezig
gehouden met het ontwikkelen van de Meetdiensten van Vattenfall (waar MV Ebatech onderdeel van
is). In zijn nieuwe functie gaat hij zich onder meer richten op het verbeteren van de samenwerking met
de marktpartijen en het verhogen van de gebruikerstevredenheid.

Ronald: "Trots om onderdeel te zijn van een gepassioneerde team dat zich inzet
om de energietransitie mogelijk te maken. Ik kijk uit naar de samenwerking met
onze relaties."

Ilona Bruens, Head CertiQ: "Met Ronald's kennis en enthousiasme hebben wij een waardevolle
aanvulling op ons team gevonden en zijn daarom erg blij dat hij CertiQ komt versterken."
Ronald volgt de voormalige Relatiemanager Ivo de Vries op. Voor operationele vragen kunt u terecht
bij de servicedesk door te mailen naar servicedesk@certiq.nl. Voor beleids- en adviesvragen kunt u
contact opnemen met Ronald door te mailen naar ronald.saarloos@certiq.nl of telefoon +31 (0)6 28 08
56 10.
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Dear Relation,
Ronald Saarloos new Relatiemanager CertiQ
CertiQ has Ronald Saarloos, previously employed as Sr. Teamleader Metering Operations at
Vattenfall/Ebatech, appointed as Relatiemanager.
Ronald (39) has a background in the Measurement Services, in recent years he has been involved in
the development of the Measurement Services department of Vattenfall (of which MV Ebatech is part).
In his new position, he will focus on improving cooperation with market parties and increasing user
satisfaction.

Ronald: "Proud to be part of a passionate team that is committed to making the
energy transition possible. I look forward to work with our clients".

Ilona Bruens, Head CertiQ: "With Ronald's knowledge and enthusiasm, we have found a
valuable addition to our team and are therefore very pleased that he is joining CertiQ."
Ronald succeeds the former Relatiemanager Ivo de Vries. For operational questions, please contact
the service desk by emailing servicedesk@certiq.nl. For policy and advice questions, please contact
Ronald by emailing ronald.saarloos@certiq.nl or call +31 (0)6 28 08 56 10.

With kind regards,
CertiQ
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