ENERGIEPRIJZEN VERGELIJKEN
REGELMATIG OVERSTAPPEN

Energieleveranciers adverteren met een voordeel van wel
300 euro
Juist of Niet Juist
Bovengenoemde uitspraak is juist.
Het heeft zin om na het aflopen van een bepaald contract
met een leverancier, opnieuw te onderzoeken wat de
beste prijs is voor Gas en Stroom
Ga er niet vanuit dat als je op een gegeven moment
gekozen hebt voort een bepaalde leverancier en een
contract voor bijv. 1 jaar hebt afgesloten dat na dat jaar
dezelfde leverancier nog steeds de goedkoopste is.

• Hoe kan dat?
– Prijsniveau van een bepaald contract is niet
hetzelfde als vrije prijsvorming (zonder
concurrentie).
– Bij de prijsvorming onder concurrentie wordt
meestal een welkomspremie aangeboden die na
het eerste jaar wordt uitgekeerd. Na een tweede
of een derde jaar geen welkomspremie meer.
• De welkomspremie’s varieren van 100 tot 250 euro
• Let op welkomspremies kunnen van dag tot dag
veranderen.

Hoe moeten we dit aanpakken?
• Meedoen aan een energieveiling
• Vereniging Eigen Huis
• Consumentenbond?
• ANWB?

www.eigenhuis.nl

• Gebruik maken van website waarop aanbiedingen
van energieprijzen worden vergeleken.
•
•
•
•
•

Gaslicht.com
Pricewise.nl
Easy Switch (ANWB)
Kieskeurig
Verander van Energie

Energieveiling
Op dit moment alleen die van vereniging
te vinden. www.eigenhuis.nl

Eigen Huis

De veiling is op 4 februari 2020
Huidige veiling inschrijven tot begin februari
Aanbieding op uiterlijk 19 februari
Aanbod geldig tot 4 oktober. D.w.z. overstap datum tot 4
oktober zonder probleem tegen aangeboden prijs. Indien
huidig contract afloopt na 4 oktober dan gaat het contract
direct in. Hou er wel rekening mee dat je huidige
leverancier een opzegvergoeding in rekening kan brengen.
Vereniging Eigen Huis heeft 4 veilingen per jaar

Energieprijzen vergelijken via Internet.
Groot aantal vergelijkingssites op Internet.
Zoek met “Energieprijzen vergelijken” op google
Het resultaat is:
•
•
•
•
•
•

Gaslicht.com
Pricewise.nl
Energievergelijken.nl
Easy Switch (ANWB)
Kieskeurig
Verander van Energie
– En nog vele andere

Prijsopbouw
In de prijs van gas en stroom zijn een aantal variabele kosten en een
aantal vast kosten.
• Vaste Kosten Prijzen incl BTW
– Netbeheerkosten(transportkosten) stroom
– Netbeheerkosten (transportkosten) gas
– Vermindering energiebelasting

€ 232,33
€ 175,56
€ 527,17

• Variabele kosten kosten per Kwh of m3 gas in rekening gebracht
– Gasprijs: levering gas per m3

variabel per leverancier

overheidsheffingen (belastingen) per m3 worden per jaar
vastgesteld door overheid

Vaste leveringskosten per jaar worden door leverancier vastgesteld

onafhankelijk van hoeveelheid gas kunnen variëren
tussen € 30,00 en wel € 120,00

• Belastingen Energiebelasting en ODE (opslag duurzame energie)
–
–
–

Gas 2019 € 0,35469+0,0634= 0,41809
Electra 2019 € 0,11934+0,02287=0,14221
Prijzen incl BTW

Gas 2020 € 0,40301+0,09378= 0,49679
Gas 2020 € 0,11822+0,03303=0,15125

+0,0788
+0,0091

– Stroomprijs: levering Electra per Kwh variabel per leverancier

overheidsheffingen (belastingen) per
Kwh worden per jaar

vastgesteld door overheid

Vaste leveringskosten per jaar worden door leverancier

vastgesteld onafhankelijk
van hoeveelheid stroom

•

•

www.pricwise.nl › energie-vergelijken

www.gaslicht.com/energievergelijker

• Vragen:

