
 

HOME  > FINANCIEEL  > OVERGELD  >  CONSUMENT  

 
CONTACTSHOPSERVICEMOBIELHOME NIEUWS LIFESTYLE FINANCIEEL UW 

MENING 
DE FINANCIELE TELEGRAAF OVERGELD

          BELASTINGEN BELEGGEN HYPOTHEKEN LENEN PENSIOEN SPAREN VERZEKEREN CONSUMENT EXPERTS

 
 deze site    Internet

Winkelen Rekenmodule Goede doelen 

Naar Sparen

Naar Pensioen

Naar Hypotheken

  VERZEKERINGEN  
Zorg-, auto-, rechtsbijstand-, 
inboedel-, opstal-, 
reisverzekeringen 
  SPAARRENTES  
zonder of met beperkende 
voorwaarden, deposito, 
duurzaam 
  GOEDE DOELEN  
zoek in meer dan 3400 goede 
doelen 

  Vergelijk 

S N E L N I E U W S  
 

 Aantal financiële 
producten voor... 
13:16

 'Ook buitenlandse 
gift fiscaal... 
12:40

 Telefonische 
verkoop en... 
12:24

 'Spaar wanbetaler 
met schuld' 
12:13

 Aflossingsvrije 
hypotheek: Een... 
21:01

’Eerlijke Bankwijzer’ helpt 
spaarder kiezen  

Spaarrente omlaag, markt wel 
nog flink in...  

Wat is de looptijd van het 
verhoogde...  

Solidariteit in pensioenland 
tanende  

Aow later laten ingaan en klein 
bonusje...  

De VAR, de ZZP-er en de 
werkgever  

Aantal financiële producten 
voor ouderen...  

Aflossingsvrije hypotheek: 
Een doel of een...  

BankSpaar Plus Hypotheek  

Goedkoper handelen in Parijs 
en Brussel  

Hypotheekrente  
Wekelijks geupdate en vrij 
toegankelijk renteoverzicht 
met de 25 laagste tarieven 
voor spaarhypotheken, 
aflossingsvrije hypotheken en 
beleggingshypotheken. 

• Wat is een hypotheek?  
Zie ook: 

Woensdag 28 januari

Nieuws RSS

Sparen RSS

Pensioen RSS

Hypotheken RSS

Beleggen RSS

wo 21 jan 2009, 22:23 | 18 reacties 

Edwin van der Schoot  

Na de spaaroorlog komt nu dan de 
energieoorlog 

Gerelateerde 
artikelen  

’Vast 
energiecontract fors 
goedkoper na val 
olieprijs’ 
Door de recente 
daling van de...  

 

AMSTERDAM -  Nu de hoge spaarrentes op hun retour zijn, willen 
consumenten financieel voordeel halen met het overstappen van 
de ene energieleverancier naar de andere. Alleen ten tijde van de 
rel om topsalarissen in 2005 lag het aantal overstappers 
kortstondig even hoog.  
  
Die conclusie trekt althans Ben 
Woldring, eigenaar van de 
vergelijkingssites 
Energiewereld.nl en 
Gaslicht.com. Collega-
vergelijkers als Prizewize.nl 
bevestigen de trend. Alle 
websites worden meer dan ooit 
gebruikt om mee over te stappen, 
sinds de tarieven van energie per 
1 januari flink omhooggingen. De 
eerste weken van januari 2009 
verwelkomde de jonge Groninger 
ondernemer fors meer bezoekers 
op zijn websites dan in de drie voorgaande maanden. Op beide sites 
samen zijn dat 5000 unieke bezoekers per dag. Inmiddels zijn er enkele 
duizenden overgestapt, nu al een stijging van ruim 50% ten opzichte 
van januari vorig jaar.  
Volgens Woldring is een voor de hand liggende verklaring de 
kredietcrisis, die mensen zuiniger maakt, en hen kritischer naar hun 
bestedingen doet kijken. Ook is het zo dat de stijging van de 
energietarieven, per 1 januari gemiddeld met ruim e100, mensen nog 
eens gewezen hebben op deze kostenpost. Woldring: „Veel 
consumenten begrijpen deze prijsstijging niet. Zij redeneren: „Waarom 
heb ik een flink deel van mijn voorschot van afgelopen jaar 
teruggekregen (ik betaalde dus teveel), lees ik dat de olieprijs daalt, (en 
merk ik dat ook aan de benzinepomp), maar moet ik toch weer meer 
betalen?” Omdat ze ontevreden hierover zijn, denk ik, gaan ze op zoek 
naar een andere leverancier.”  
De prijsverschillen tussen energieleveranciers lopen inmiddels steeds 
verder uiteen. Zaten de grote drie aanvankelijk nog met hun prijzen aan 
elkaar geklit, tegenwoordig ontlopen Essent en Nuon elkaar bijna e80 
op het meest voorkomende, 1 jaars variabele tarief, voor een gemiddeld 
huishouden. Eneco zit daar nog tussen. Ter verduidelijking: iedereen die 
nog nooit is overgestapt, heeft een 1 jaars variabel tarief.  
Ook zijn er talloze prijsvechters op de markt actief, en zijn er flinke 
eenmalige kortingen te verdienen voor een consument wanneer hij 
overstapt via een exclusieve aanbieding op een vergelijkingssite. Zo zijn 
er talloze acties waarbij een consument minder dan e1000 per jaar kwijt 
is, een besparing van e400 ten opzichte van het gemiddelde 1 jaars 
variabele tarief. „Vorig jaar was dat potentiële voordeel hooguit e150, en 
daarvoor kwamen mensen minder snel hun stoel uit,” aldus Woldring.  
Heisa  
Negatieve media-aandacht kan er bovendien voor zorgen dat mensen 
een leverancier verlaten. Zo vielen de fusieplannen van Essent en het 
Duitse RWE niet bij iedereen in goede aarde, evenals het bericht in 
deze krant over de afsluiting door Nuon van 13 Almeerse gezinnen met 
een betalingsachterstand op de koudste dag van het jaar. Alleen in april 
2005, toen er veel heisa ontstond over de topsalarissen van bestuurders 
van energiebedrijven, was er een zelfde grote schare overstappers.  

De kredietcrisis maakt dat consumenten 
willen besparen, ditmaal op de 
energietarieven. Foto: ANP 
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