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Zoals zoveel van uw collega's bent u druk 

met veel zaken en heeft u weinig tijd om 

ook nog eens naar uw energiecontract te 

kijken. Richting het einde van de contract-

periode bedenkt u dat het contract weleens 

kan aflopen en als u er uiteindelijk naar 

kijkt en het contract opzegt, krijgt u van uw 

huidige leverancier te horen dat de opzeg-

termijn niet 1 maand is, waar u van was uit-

gegaan,  maar drie maanden. Het contract 

wordt met een jaar verlengd tegen tarieven 

die uw leverancier nu rustig kan bepalen 

(als u dit contractueel niet heeft vastge-

legd). U zit nu immers als een vis opgeslo-

ten in een vissenkom. Mocht u er nog uit 

willen springen dan kan dat alleen tegen 

boetes die mogelijk rond de hoogte van uw 

energieverbruik van een jaar zullen liggen.

Hoe unfair deze situatie in uw ogen ook 

mag lijken, u kunt er weinig meer aan doen 

indien het om een grootzakelijke aanslui-

ting gaat. Het contract wat u destijds on-

dertekend heeft en de algemene voorwaar-

den die u ontvangen had, wijzen uit dat de 

leverancier volgens de regels handelt. U 

denkt, dit gaan we in het vervolg anders 

doen, maar voordat u het weet is het weer 

een jaar later en zit u weer in dezelfde si-

tuatie. Hoe goed de markt ook beschermd 

wordt voor consumenten, bij grootzakelijke 

aansluiting(en) is dit allerminst het geval.  

Voor grote aansluitingen gelden heel wat 

minder regels en zijn leveranciers min of 

meer vrij om hun eigen regels te bepalen.

Alsof de ellende nog niet groot genoeg is, 

kan het zijn dat er geen duidelijke indexe-

ringsformule (prijsbepalingsformule) in 

het contract is afgesproken, bijvoorbeeld bij 

een vaste prijs contract. Daardoor kan het 

zijn dat de verlenging veel duurder wordt 

dan het originele contract. Stem de indexe-

ringsformule dus duidelijk af met de ener-

gieleverancier! Wanneer spreekt men over 

een groot- of kleinverbruiker? Kort gezegd, 

alle aansluitingen met een aansluitwaarde 

kleiner dan 3x80A vallen in het segment 

kleinverbruik. De aansluitingen met een 

aansluitwaarde groter dan 3x80A vallen in 

het segment grootverbruik.

Besparen
Er zijn grofweg een aantal mogelijkheden 

waarmee de verbruiker met zijn energie-

contract eenvoudig kosten kan besparen. 

Twee mogelijkheden – het moment waarop 

de tarieven vastgezet worden en een pas-

send contract – zijn al eerder besproken 

in een sectorverhaal. Wat bij elektriciteit 
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Voorkom dat u als een visje in de vissenkom 
geen kant meer op kunt.

Een gebouwbeheerder of facilitair 

manager wil natuurlijk het liefst 

zo veel mogelijk energie bespa-

ren met zo min mogelijk moeite. 

Hoe kan dit op een zo eenvoudig 

mogelijke manier verwezenlijkt 

worden? Eric van Teeffelen, ma-

naging director bij Anode, geeft 

een aantal bruikbare tips. 

Energie besparen met zo min 
mogelijk energie
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Eric van Teeffelen 

is managing director bij Anode. 

belangrijk is, is het moment waarop men 

de prijs vastzet. De elektriciteitsprijs fluc-

tueert. Dagelijks worden op de verschil-

lende handelsplaatsen de prijzen bepaald. 

Let erop dat er factoren zijn die van invloed 

zijn op de prijs waardoor die minder gun-

stig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het be-

sluit van Duitsland om haar kerncentrales 

te sluiten of de koude vriesperiode afgelo-

pen winter. Als u de tijd heeft, wacht dan 

met het opvragen van een offerte. 

Daarnaast is het type contract ook van grote 

invloed op de prijs; past uw contract bij uw 

situatie? Heeft men een contract waarin 

bijvoorbeeld 1 keer per jaar de prijs bepaald 

wordt dan loopt men een groter risico dat 

op het moment van het vastleggen de ta-

rieven hoger liggen. Zoek naar contracten 

waarbij er meerdere keren per jaar een ta-

rief bepaald kan worden. Dit hoeft niet al-

tijd samen te gaan met energievolumes die 

dan direct ingekocht moeten worden. Aan-

gezien de concurrentie heviger wordt door-

dat er onder andere steeds meer leveran-

ciers bijkomen, worden er ook steeds meer 

klantvriendelijker contracten afgesloten. 

Houd de opzegtermijn in de gaten, wees 

er bijvoorbeeld van op de hoogte dat deze 

3 maanden in plaats van 1 maand bedraagt. 

Noteer dus in de agenda, wanneer het con-

tract opgezegd dient te worden. Check dit 

direct wanneer het contract ondertekend 

wordt en wacht in ieder geval niet tot op 

het laatste moment. Indien het contract 

voor een grootverbruik aansluiting wordt 

opgezegd, gebruik dit moment meteen om 

ook de meetgegevens in detail op te vragen. 

Voor grootverbruikaansluitingen geldt dat 

het verbruik per kwartier of maand gere-

gistreerd wordt. Deze meetgegevens geven 

inzicht in uw verbruik waardoor de leveran-

cier vaak scherper kan offreren. Vergelijk 

dit met een attest van ongevalvrij rijden als 

een klant van een verzekeraar wil verande-

ren. Met een attest wordt het goedkoper 

omdat de verzekeraar weet welk vlees hij in 

de kuip heeft.

Daarnaast is het verstandig een offerte op te 

vragen die minimaal over een periode van 

een kalenderjaar gaat. Dus die als startda-

tum 1 januari en als einddatum 31 december 

heeft. Dit om een maximale prijstranspa-

rantie te bewerkstelligen. Doordat de ver-

bruiker een periode van een kalenderjaar 

heeft, kan de afnameprijs makkelijker ge-

staafd worden aan de Endex marktprijzen. 

De Cal-producten staan voor Calendar (ka-

lenderjaren), zie hiervoor www.apxendex.nl

Contractvormen
De energiemarkt wordt jaar na jaar com-

petitiever. Dit wordt veroorzaakt door een 

toename aan leveranciers, alsook door een 

veelvoud aan nieuwe contractvormen die 

beter beantwoorden aan de noden van be-

paalde gebruikersgroepen. Veel gebruikers 

kunnen hier niet van meeprofiteren, om-

dat er een sterke opkomst is van 3-jarige en 

zelfs langere contracten. Op zich logisch, 

na de schrik die de piek van 2008 heeft ver-

oorzaakt, maar gezien de vlakke beweging 

van Endex, het toenemende (decentrale) 

productieaanbod op de markt, en de toene-

mende druk op de energieprijzen over het 

algemeen in de wereld, is een korte termijn 

contract voor 1 jaar met een duidelijke optie 

tot verlenging mogelijk een betere optie op 

dit moment.Waarom hanteren energiele-

veranciers überhaupt een opzegtermijn? 

Energieleveranciers kopen hun stroom van 

tevoren in. Aangezien de elektriciteitsprijs 

dagelijks kan fluctueren en de marges op dit 

product laag zijn, dienen zij om hun risico 

te spreiden de hoeveelheid verbruikte volu-

mes in te kopen. Dit kan tot gevolg hebben 

dat de opzegtermijn meer dan 1 maand be-

draagt. Aan dit sectorverhaal is een schema 

toegevoegd waarin de verschillende mark-

ten genoemd worden. De prijzen op deze 

markten kunnen onafhankelijk van elkaar 

variëren. Indien de klant bijvoorbeeld twee 

weken voordat het tarief verlopen is het 

contract opzegt, is er een grote kans dat zij 

al een deel van de verwachte volumes voor 

deze klant hebben ingekocht en daardoor 

misschien met een portie verlies achterblij-

ven. Bijvoorbeeld op het moment dat het 

volume aan elektriciteit, mede gebaseerd 

op uw verbruik, drie  weken terug is inge-

kocht. Nu blijkt dat u 'opeens' weg gaat, wat 

tot gevolg kan hebben dat de leverancier de 

gekochte elektriciteit wil verkopen omdat 

ze te veel heeft. Alleen zijn de prijzen op 

de handelsplaatsen een stuk lager dan drie 

weken terug. Dit betekent dat zij alleen met 

een verlies de ingekochte volumes kan ver-

kopen en daar zit men uiteraard ook niet 

op te wachten.  

Er is getracht om in dit sectorverhaal voor 

u als verbruiker een kort overzicht te schet-

sen van de eenvoudige mogelijkheden die 

u als verbruiker heeft om eenvoudig op uw 

energie te besparen. Let  minimaal op uw 

opzegtermijn, voorkom dat u als een visje 

in de vissenkom geen kant meer op kunt. 

Al springt u er dan nog uit, de kosten zul-

len door de opgelegde boete niet gering 

zijn, net zoals de consequenties voor de vis 

die op het droge belandt. 
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