
Verlaag je 
energierekening 
met € 300,-
Je energierekening verlagen? Dat klinkt aantrekkelijk. Bovendien is
het eenvoudiger dan je denkt. Wij geven je drie tips om snel en 
simpel energie te besparen en zo je rekening te verlagen zonder 
grote investeringen te doen.
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1. Leveringskosten → Dit zijn de kosten die je aan je energieleverancier 
betaalt voor service, facturen en andere werkzaamheden. Energietarieven 
zijn variabel; ze kunnen gedurende het jaar veranderen. Op je 
jaarafrekening vind je daarom het gemiddelde tarief terug. Je kunt er ook 
voor kiezen om met je leverancier een vast tarief af te spreken. Over vast 
en variabel lees je op pagina 4 meer.Eens per jaar krijg je ‘m in de bus of op de mail: de energierekening. 

Grote kans dat je er nog nooit écht goed naar gekeken hebt.  
Het loont echter wel om dat te doen. Zo krijg je namelijk meer  
inzicht in je energieverbruik en kun je berekenen hoe en waarop  
je kunt besparen.

5. Energiebelasting → Energieverbruik is een aanslag op het milieu.  
Om ervoor te zorgen dat we energiezuiniger worden, heft de overheid 
belasting op ons energieverbruik. Je energieleverancier brengt deze 
belasting in rekening.

6. Btw → Over bovenstaande wordt 21% btw in rekening gebracht

3. Huur van de gas- en elektriciteitsmeters → Je huurt je gas- en 
elektriciteitsmeters bij de netbeheerder. De prijs wordt bepaald door  
de overheid.

4. Heffing Opslag Duurzame Energie → Om het investeren in duurzame
energie te stimuleren, betalen we in Nederland sinds 2013 de heffing
Opslag Duurzame Energie.

2. Transportkosten → De kosten voor de aansluiting op het energienet en 
het transport van gas en stroom naar jouw huis.

De energierekening in 1 oogopslag
Tip 1.  
Ga slim om met je 
gasverbruik

Verdeling kosten stroom en gas

64,2%

35,8% Stroom

Gas

De verdeling van gas en stroom op je energierekening
 
Je energiekosten kun je onderverdelen in gaskosten - ongeveer 2/3 van de kosten -  
en stroomkosten - ongeveer 1/3 van de kosten. Wil je snel minder betalen? Dan doe je er 
goed aan om je gasverbruik te checken. Je gasverbruik vormt namelijk het overgrote deel 
van je energierekening. Makkelijke tips om je gasverbruik te verminderen, vind je  
op pagina 3.
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Check, check, dubbelcheck
 

A. Kloppen de meterstanden en zijn de tarieven actueel?
Controleer of de meterstanden op de rekening overeenkomen met
de meterstanden die jij hebt doorgegeven en of je dus het juiste
bedrag betaalt voor je gas en stroom. Check ook goed of de
tarieven nog kloppen. 

B. Is het termijnbedrag eerlijk berekend?
Het termijnbedrag baseren we op het standaard jaarverbruik (SJV): 
het gemiddelde energieverbruik op jouw adres van de afgelopen 
twee tot drie jaar. Heb je in het vorige jaar bijvoorbeeld meer 
energie verbruikt dan waar je voor betaald hebt, dan wordt je 
termijnbedrag hoger ingeschat.  

C. Nieuwe energieleverancier? Welkomstpremie!
Heb je recht op een welkomstkorting omdat je van 
energieleverancier bent gewisseld? Of heb je een korting op je 
verlening ontvangen? Check dan even goed of deze van je kosten 
wordt afgetrokken. 

Handige manieren om alvast rond de € 200,- euro  
te besparen 

• Douche vijf in plaats van negen minuten. Zet een zandloper in 
de douche om de tijd bij te houden. Dat levert je € 60,- op. 

• De koudere dagen komen er weer aan en dus gaat de 
verwarming weer aan. Wist je dat je flink kun besparen door 
de temperatuur ’s nachts naar beneden te draaien? Zet de 
verwarming als je naar bed gaat op 15 graden en bespaar 
maar liefst € 100,- euro. Ter compensatie pak je een extra 
dekbed of deken of kruip je wat dichter tegen elkaar aan. Let 
op: zet de verwarming nooit lager dan 15 graden, anders kost 
het extra energie om het hele huis weer op te warmen. 

• Kijk of je energieslurpende apparaten kunt vervangen voor 
nieuwere, zuinigere modellen. Door je koelkast te vervangen, 
kun je € 45,- tot € 80,- euro besparen. 

(bron: Milieu Centraal)
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Energieprijzen: zo zit dat 
Minstens tweemaal per jaar veranderen de energieprijzen: op 1 januari en 1 juli. 
Leveranciers verhogen of verlagen dan hun tarieven. Heb je een energiecontract op basis 
van variabele tarieven, dan ben je dus afhankelijk van die wijzigingen. Zo’n tariefswijziging 
kan gunstig uitpakken, waardoor je minder betaalt, maar in de meeste gevallen wordt je 
energierekening hoger. Het alternatief voor een contract met variabele tarieven is een 
contract met vaste tarieven. In dit geval spreek je met je energieleverancier vaste prijzen 
af voor een bepaalde tijd. Je voor langere tijd aan één leverancier binden, loont ook: op 
jaarbasis betaal je bij een driejarig contract vaak minder dan bij een eenjarig contract.  
Ben je overtuigd van je leverancier, dan kun je meestal dus beter kiezen voor een  

driejarig contract.  
 
Blijf scherp! 
Vind je dat je te veel betaalt voor je energie? Stap vooral over naar een andere 
leverancier! Zoek goed uit welke leverancier qua prijs, kwaliteit en service het best bij jou 
past. In de zes maanden voordat je contract afloopt, kun je al kosteloos overstappen naar 

een andere leverancier. 
 
En als mijn contract nog niet afloopt?
Ook dan kun je overstappen, maar vaak moet je je huidige leverancier dan een
opzegboete betalen. Deze opzegboete wordt in sommige gevallen betaald door je 
nieuwe leverancier. Dit verschilt uiteraard per bedrijf, maar vraag er vooral naar bij je 
nieuwe aanbieder.

(bron: ACM, 2019)

Tip 2.  
Kijk goed naar je contract
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Vandebron klanten verlagen eenvoudig hun energierekening met € 100,-
Maak jij je vrienden (of je kennissen of buren) ook enthousiast? Dan kun je
flinke korting krijgen op je energierekening. Elke vriend die via jou overstapt, levert jou
€ 100,- korting op. Maar dat is nog niet alles, ook hij of zij krijgt € 100,- korting op de 
energierekening. En het mooie is: je kunt zoveel vrienden uitnodigen voor Vandebron als 
je wilt. Onze klant Marijke heeft bijvoorbeeld al dertien nieuwe klanten aangedragen en 
daarmee haar complete energierekening terugverdiend.

Wil je ook anderen uitnodigen om klant te worden bij Vandebron? Dat is zo gepiept. Maak 
je persoonlijke vriendenlink aan via onderstaande knop en deel hem met wie je maar 
wilt. Stapt er iemand via jouw link over naar Vandebron? Dan krijgen jullie allebei € 100,- 
korting op je energierekening. Goed bezig!

Word klant en ontvang € 100,- korting
Wil je graag overstappen naar Vandebron, maar zijn je vrienden nog niet bij ons 
aangesloten? Kies dan uit een van onze enthousiaste klanten via de link hieronder. Zijn 
je vrienden wel al klant? Vraag dan naar hun persoonlijke vriendenlink. In beide gevallen 
ontvang je € 100,- korting op je energierekening. Zodra je aanmelding compleet is, kun je 
direct je eigen vrienden uitnodigen. Waar wacht je nog op?

Tip 3. Nodig je vrienden uit

Nodig je vrienden uit

Stap over met korting

https://vandebron.nl/vrienden?utm_source=whitepaper&utm_medium=button&utm_campaign=verlaag-je-energierekening
https://vandebron.nl/vriendenkorting?utm_source=whitepaper&utm_medium=button&utm_campaign=verlaag-je-energierekening
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Vandebron.  
wie zijn wij?
Groene energie, lokaal opgewekt  - dat is wat 
we bij Vandebron goeie energie noemen. We 
brengen vraag en aanbod van goeie energie 
samen en bieden innovatieve toepassingen 
waardoor je slimmer met energie kunt omgaan. 

Onze missie is zo snel mogelijk naar 100% goeie energie in 
Nederland. Dat klinkt als een enorme doelstelling en dat is 
het misschien ook wel. Maar met de juiste instelling is deze 
doelstelling binnen handbereik. Bovendien sluit het stellen 
van hoge eisen en grote doelen aan op onze kernwaarden 
en ambities.  
 
Vandebron is ontstaan vanuit het geloof in positieve 
verandering. We willen de energiemarkt duurzamer, eerlijker 
en transparanter maken. Zonder dat je daar veel voor hoeft 
doen, of voor te laten. We bieden slimme en toegankelijke 
energietoepassingen die goed zijn voor de wereld én goed 
zijn voor jou. Want door over te stappen naar écht goeie 
energie, maak je impact. Hoe meer mensen overstappen, 
hoe meer impact we maken. Zo zetten we samen de 
energiemarkt op z’n kop!

Lees meer over ons

https://vandebron.nl/over-ons?utm_source=whitepaper&utm_medium=button&utm_campaign=verlaag-je-energierekening

