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UW ENERGIEKOSTEN
EEN STANDJE LAGER
Door de twee zachte winters achter elkaar is er minder
gestookt dan de jaren ervoor. Misschien krijgt u geld
terug van uw energieleverancier. Het kan ook lonend

Wilt u lid worden?
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangen
vereniging.nl
Of bel: 06 - 81 37 54 69

HET BESTUUR
Voorzitter
Gerard Corjanus

zijn om uw energiecontract te veranderen. Dat hangt
wel af van gezinssamenstelling, energieverbruik en
leefomstandigheden. Kijk zelf op enkele websites wat
overstappen u oplevert.
Gebruik ik te veel gas en elektra?

zoek is gebleken dat veel consumenten dit
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Van juli 2012 tot juli 2013 was het 11%

vanwege de onduidelijke informatie niet doen.

kouder dan gemiddeld (volgens weerstation

Consuwijzer heeft een overstapcoach om het
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Geeske Boer

De Bilt). Van juli 2013 tot juli 2014 was het

mensen makkelijker te maken om energiele-

juist 15% minder koud dan gemiddeld. Een

veranciers te vergelijken. U vindt hem op www.

Coördinator Biddinghuizen
Claudia van Loveren
biddinghuizen@
huurdersbelangenvereniging.nl

groot verschil dus. Op de website www.

energieleveranciers.nl/energie-vergelijken.
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Dit artikel is geschreven door
de Huurders Belangen Vereniging.
De redactie van Vizier en OFW
dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
geschrevene.

verbeteruwhuis.nl kunt u uw verbruik vergelijken en kijken welke maatregelen helpen.

Is het slim om het energietarief vast
te zetten?

Klopt uw eindafrekening (niet)?

Helaas kunnen we niet in een glazen bol

Als u de meterstanden doorgeeft aan uw

kijken om te zien hoe de energieprijzen zich

energieleverancier, noteer deze cijfers en

ontwikkelen. In 2015 zijn de energieprijzen

de opnamedatum. Zo kunt u op de eindaf-

iets lager dan in 2013. Consumenten die

rekening zien of de gegevens kloppen. Het

eerder hun tarieven hadden vastgezet, zijn

kan lonen om de eindafrekening goed na te

daarmee in het nadeel.

lopen. Vergelijk het eventueel met de buren.
Klopt het overzicht niet, dan kunt u een

Is mijn huis energiezuinig?

klacht - het liefst schriftelijk - indienen bij uw

Dit hangt af ervan af welk energielabel

energieleverancier. Consuwijzer heeft daar

uw woning heeft, dit kunt u zien op www.

een handig stappenplan voor: www.consu-

ep-online.nl. Hier voert u uw postcode en

wijzer.nl/energie/energierekening/jaarafre-

huisnummer in, klik op Energielabelcheck

kening/niet-eens-met-jaarafrekening.

en u krijgt gelijk te zien welk energielabel uw
woning heeft (U kunt uw energielabel ook

Loont het om te wisselen van energie-

inzien op ‘MijnOFW’).

leverancier?

OFW Vizier | September 2016

Jazeker. Consumenten die overstappen

De HBV wenst u een goed, gezond en ener-

kunnen soms veel geld besparen. Uit onder-

giezuinig 2017 toe.
OFW Vizier | december 2016
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