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Valkuilen bij wisselen energiebedrijf 

Door RICHARD CLEVERS 

AMSTERDAM - De ware bespaarder doet er tegenwoordig goed aan elk jaar opnieuw de energieprijzen te 

vergelijken.  

Regelmatig overstappen loont, blijkt uit de gegevens van de 

online prijsvergelijkers.  

 

Veel mensen hebben een contract met variabele prijzen bij 

een van de grootste drie energieleveranciers: Nuon, Essent of 

Eneco. Voor hen was een overstap naar de goedkoopste 

leverancier, met één jaar vaste prijzen, nog nooit zo lucratief, 

zegt Ben Woldring die de prijsvergelijkers gaslicht.com en 

energiewereld.nl bestiert. Hij houdt de mensen met een 

standaardcontract bij ‘de grote drie’ een gemiddelde 

besparing van 600 euro voor. Arjin van As van 

energieprijzen.nl komt tot exact hetzelfde bedrag. Volgens de vergelijkers doen de energiebedrijven er op dit 

moment alles aan klanten over de streep te trekken. Woldring: ,,De concurrentie tussen de energiebedrijven is 

flink toegenomen.’’ 

 

Maar, het is wel opletten geblazen, zegt Paul van Selms van consumentenplatform UnitedConsumers.com. Hij 

bevestigt dat het overstappen via een prijsvergelijker lonend is. ,,Maar minder dan zij je soms voorhouden.’’ 

Dat komt ook doordat de prijsvergelijkers er een belang bij hebben veel mensen tot een overstap te verleiden. 

,,Zij krijgen van de energiebedrijven een vergoeding per klant die overstapt,’’ stelt Van Selms. 

 

Overstappen kan lucratief zijn als je goed let op de addertjes onder het gras. Nummer één: in de besparing die 

de vergelijkers je beloven, zit een eenmalige korting verwerkt. Die korting, soms wel 300 euro, krijg je als je 

via de vergelijker overstapt. Als het eenjarige contract ten einde is, en je doet niets, dan krijg je de op dat 

moment geldende variabele prijzen. ,,Die zijn veel hoger,’’ zegt Van Selms. De bedrijven speculeren erop dat 

je blijft zitten en die hoofdprijs dus betaalt. ,,Als je eenmaal een kikker bent, moet je ook een kikker blijven,’’ 

analyseert Van Selms. Een jaar later kun je de eenmalige bonus door middel van een nieuwe overstap wederom 

pakken. ,,Let er wel op dat je die korting meestal alleen krijgt als je via de vergelijker overstapt en niet als je 

je rechtstreeks opgeeft bij het energiebedrijf. De bedrijven geven die korting via de vergelijkingswebsites om 

er in de verhouding met andere bedrijven gunstig uit te springen.’’ 

 

Ook mensen die al een vast contract hebben, moeten oppassen. Als zij overstappen vóór hun contract afloopt, 

moeten ze boetes betalen, weet Van Selms. Een ander punt om op te letten: de variabele tarieven van Nuon, 

Essent en Eneco zullen op 1 juli naar ieders verwachting dalen. De prijsverschillen met de eenjarige pakketten 

van de goedkoopste aanbieders zullen dus wat afnemen. En wellicht gaan de tarieven op 1 januari 2010 wéér 

omlaag, zegt Van Selms. Daarvan profiteer je met een prijs die een jaar vaststaat dus even niet.  

 

zie ook: 

Wisselen energie lucratief voor klant 
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8% Spaarrente? Grijp deze kans! Vergelijk nu objectief alle aanbieders >> 


