
                  

  

 

 

  

Wetenswaardigheden energie 

 

 

- Variabele tarieven zijn vaak veel hoger dan de vaste contractprijzen (kan soms tot 50% hoger 

liggen) Dus kies voor een vast contract met een leverancier 

- Opzegtermijn, let op bij zakelijke MKB contracten is het vaak moeilijk om tussentijds op te 

zeggen (komt door hoge boetes) dus op tijd opzeggen of neem een consumenten contract 

- Energie rekening in 2018 veel hoger. Oorzaak de overheidsbelastingen. De ODE opslag duurzame 

energie gaat fors omhoog met 78% 

- Laat je energienota door een onafhankelijke persoon beoordelen en kijk waar je kan besparen 

- Let dan alleen op de kale leveringstarieven (die kan je zelf vergelijken) 

- Overstappen in de zomer of in de winter? 

Je maandbedrag (voorschot/termijnbedrag) is afgestemd op je jaarlijkse energieverbruik. 

Hierdoor betaal je het hele jaar hetzelfde bedrag. Doordat je in de zomer minder energie 

verbruikt dan in de koude wintermaanden, betaal je verhoudingsgewijs te veel in de zomer en te 

weinig in de winter.  

Heb je in de winter je jaarafrekening ontvangen en je stapt over tijdens of na de dure 

wintermaanden, dan is de kant op bijbetalen groot. Heb je voor de zomer een jaarafrekening 

ontvangen en stap je over na de goedkope zomermaanden, dan is het mogelijk dat je geld terug 

krijgt van je oude energieleverancier. Per saldo maakt het echter niets uit. Uiteindelijk betaal je 

voor de energie die je verbruikt in een jaar. Stap je elk jaar aan het einde van je contract over 

dan heb je hier geen last van. 

- Bijna 70% van je hele energierekening bestaat uit gaskosten 

- Groene duurzame energie uit Nederland is vaak net zo duur als de grijze energie en je help het 

milieu 

- Kijk ook eens goed naar je bestaande elektriciteit meter. Als je een  3x63A aansluiting hebt en je 

vervangt die voor een 3x25A meter dan scheelt dat zeker in transport/netwerkkosten. (moet wel 

door een erkende installateur naar gekeken worden of dit mogelijk is) 

- Het scheelt je aanzienlijk in transportkosten 3x25A is € 973 per jaar en een 3x63A is € 1870 per 

jaar, verschil is € 897 per jaar Als je de elektriciteit meter wil verlichten dan zijn de kosten voor 

deze vervanging van de netbeheerder € 160,74.  

- Laat je volledig ontzorgen, geen gedoe meer, geen lange wachttijden bij de energie leveranciers, 

wij doen dat werk voor je, bel je onafhankelijke groene Energy Coach Toon 06-51562386 

  


