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Prijspeiling energietarieven

Jaarlijks overstappen
geen gedoe
Door elk jaar te wisselen van energieleverancier kun je een paar honderd
euro per jaar besparen – vooral dankzij welkomstkortingen en actietarieven.
Overstappen hoeft geen gedoe te zijn.

Energietarieven vergelijken kan behoorlijk
verwarrend zijn. Er is een jungle aan contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, en
met vaste en variabele tarieven voor zowel
gas als stroom.
Gelukkig zijn er diverse onlinemogelijkheden om tarieven van aanbieders met elkaar
te vergelijken, zoals op de website van de
Consumentenbond. Maar welk contract is
dan het voordeligst en past dit bij u? Eén
contractvorm raden we in ieder geval af: een
contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 of
3 jaar, met variabele tarieven. Als de energietarieven van de energieleverancier tussentijds omhoogschieten kun je namelijk
niet kosteloos van het contract af.

Populair en voordelig
Welke contracten zijn dan wel interessant?
Het contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven kan voordelig uitpakken als de
energietarieven dalen. Er zijn veel aanbieders van zo’n contract en veel mensen hebben het. De gastarieven worden bijgesteld op
1 januari en 1 juli en de stroomtarieven op 1
januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Mochten
de tarieven op een van deze momenten sterk
stijgen dan kun je direct en kosteloos van
het contract af.
Een andere interessante optie is een eenjarig
contract met vaste tarieven. Je weet een jaar
lang waar je aan toe bent en na die periode
CONSUMENTENGIDS, SEPTEMBER 2010
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GAS EN STROOM PRIJSPEILING

Energietarieven
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VOOR ONBEPAALDE TIJD MET VARIABELE TARIEVEN
Anode
Grijs variabel
Groen variabel
Anode
Vrij
Atoomstroom
Thuis ﬂexibel
Qwint
Variabele prijs
Delta
Puurstroom standaard
Dong Energy
Groene stroom variabel
NLEnergie

Grijs variabel
Grijs variabel
Gas variabel
Gas ﬂexibel
Variabele prijs
Aardgas standaard
Gas variabel

€1425
€1428
€1431
€1435
€1474
€1486
€1487

Electrabel

Flexibel gas

€1489

€1484

Variabel gas
Flexibel tarief

€1501
€1504

€1496
€1483

Internettarief
Vast tarief
1 jaar vast
Pakket B
Pakket A
Pakket C
Prijszeker garantie 1 jaar
Grijs 1 jaar vast
Gas stabiel
Grijs 1 jaar vast

€1305
€1397
€1404
€1405
€1408
€1410
€1416
€1435
€1435
€1438

€1292
€1391
€1394
€1398
€1402
€1403
€1410
€1430
€1429
€1433

3 jaar vast
Gas garantieprijs 3 jaar
Gas stabiel
Ecogas garantieprijs 3 jaar
Prijszeker garantie 3 jaar

€1527
€1534
€1573
€1581
€1583

€1521
€1523
€1566
€1570
€1574

Flexibel groene stroom

Variabel stroom
Oxxio
Flexibel tarief
E.ON
VOOR 1 JAAR MET VASTE TARIEVEN
Greenchoice
Internettarief
E.ON
Vast tarief
1 jaar vast
Greenchoice
Pakket B
Oxxio
Pakket A
Oxxio
Pakket C
Oxxio
Prijszeker garantie 1 jaar
Energiedirect
Grijs 1 jaar vast
Anode
Dong Energy
Puurstroom stabiel
Groen 1 jaar vast
Anode
VOOR 3 JAAR MET VASTE TARIEVEN
Greenchoice
3 jaar vast
Ecostroom garantieprijs 3 jaar
Eneco
Dong Energy
Puurstroom stabiel
Ecostroom garantieprijs 3 jaar
Eneco
Prijszeker garantie 3 jaar
Energiedirect

kun je kosteloos overstappen naar een op
dat moment voordeliger aanbieder. Bovendien krijg je bij deze contracten vaak een
ﬂinke overstapkorting in de vorm van een
welkomstkorting of actietarief. Het voordeel
kan oplopen tot meer dan €200 per jaar. Op
deze manier is het gemakkelijk om veel te
besparen. Dit type energiecontract is dus
een echte aanrader. De kortingen zijn vaak
alleen verkrijgbaar via onlinevergelijkers,
zoals die van de Consumentenbond.

service. Op www.consumentenbond.nl kun
je je gegevens invullen en tarieven van
energieleveranciers vergelijken. Per aanbieder staat aangegeven of de nieuwe aanbie-

De Consumentenbond
helpt bij overstappen
naar andere leverancier

Overstapgedoe
Maar loop je bij jaarlijks overstappen niet
het risico tijdelijk zonder gas of stroom te
zitten? Dat gebeurt nooit bij de aanbieders
uit deze prijspeiling.
Om overstappen nog eenvoudiger te maken,
heeft de Consumentenbond een overstapWWW.CONSUMENTENBOND.NL
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De prijzen zijn van eind augustus.
• De jaarkosten zijn berekend voor een
verbruik van een huishouden van twee
of drie personen: 3600 kWh aan
stroom en 1900 m3 gas inclusief energiebelasting en heffingskorting, exclusief netwerkkosten (circa €360 per
jaar). Voor de berekening van het gastarief is uitgegaan van midden Nederland. Het gaat om tarieven voor nieuwe klanten. De exclusieve kortingen en
contracten die je alleen bij een vergelijkingssite kunt afsluiten, zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de actietarieven bij contracten voor onbepaalde
tijd zijn niet opgenomen.
• Bij een dubbele meter is uitgegaan
van 50% stroomgebruik in daluren.
• De groene contracten zijn in de tabel
met een groen vlakje aangeduid.
• Het internettariefcontract van Greenchoice werkt met een apart zomer- en
wintergastarief; beide staan wel vast.
Voor 70% is met wintertarief gerekend
en voor 30% met zomertarief. Bij een
overstap naar het contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven van
EnergieDirect krijg je een extra bonus
van €170. Dong Energy geeft een bonus van €26 bij de overstap naar een
driejarig contract met vaste tarieven.

ct

TOELICHTING

der het oude contract opzegt of dat je dit zelf
moet doen.
Voor de prijsvergelijking werkt de Consumentenbond samen met het onafhankelijke
Prizewize.nl. Daarnaast onderzoekt de Con-

€1420
€1423
€1427
€1430
€1467
€1480
€1481

sumentenbond zelf de kwaliteit van energieleveranciers. Alle aanbieders scoren een voldoende. Greenchoice heeft met een 8 het
hoogste Testoordeel, Oxxio met 6,9 het laagste. Op de website van de Consumentenbond
is bij elke aanbieder het Testoordeel te zien.

Vastigheid
Wie niet aan jaarlijks overstappen wil, kiest
voor de derde contractvorm: het driejarig
contract met vaste tarieven. Je hoeft je drie
jaar lang nergens druk om te maken. Je weet
waar je aan toe bent, zonder verrassingen.
Maar hoe langer de vasttariefperiode duurt,
des te meer je betaalt, want de bedrijven
dekken zich in voor olieprijsverhogingen.
Op dit moment zijn de energietarieven redelijk laag, dus lijkt het te overwegen om in te
stappen.
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