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Een warm huis vol gezellige lichtjes kost volgend jaar iets meer.
Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / PATRICIA REHE

Lees voor

AMSTERDAM - In 2020 waren de energieprijzen uitzonderlijk laag. Voor volgend jaar wordt wel een stijging
van de prijzen van gas en stroom verwacht.

Vergelijkingssite Gaslicht.com voorspelt dat een gemiddeld huishouden op jaarbasis €87 meer gaat betalen,
oftewel iets meer dan €7 per maand.

Variabel tarief
De vergelijkingssite van de Groningse internetondernemer Ben Woldring verwacht een stijging van gemiddeld 11%
op het variabele gastarief, en circa 4% op het variabele stroomtarief. Dat komt neer op €53 per jaar per
huishouden.
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BEKIJK OOK:

5 tips voor een lagere energierekening
Ongeveer 45% van de Nederlandse huishoudens betaalt het variabele tarief. Je kunt er ook voor kiezen om
tarieven voor langere tijd vast te leggen.

Analyse
„De variabele prijzen worden ieder jaar in januari en juli vastgesteld, maar de vaste tarieven die je kunt vastleggen
verschillen per dag. Door die tarieven te analyseren komen we op dit bedrag uit”, legt Woldring uit.
„De grote energieleveranciers Eneco, Essent en Vattenfall communiceren hun nieuwe tarieven nu met hun
klanten. Ik heb nog geen persberichten gezien. Dat betekent vaak dat de prijzen zullen stijgen, bij verlagingen
wordt er veelal groots naar buiten getreden.”

Belastingen
Daarnaast zorgt een hogere belasting op gas, ondanks een verhoging van de heﬃngskorting, voor zo’n €7,50 extra,
en zullen hogere kosten voor netbeheer voor een stijging van zo’n €26 zorgen. Gaslicht.com heeft hiervoor naar de
tarieven van de grootste drie netbeheerders – Liander, Enexis en Stedin.
Samen komt dit neer op bijna €87 op jaarbasis voor een huishouden met gemiddeld gebruik (3500 kWh, 1500 m3
gas).
BEKIJK OOK:

TNO breekt lans om energiearmoede aan te pakken
Thuiswerken
Dit jaar waren de energieprijzen laag, maar wie vanwege de coronacrisis meer thuis is geweest en thuis heeft
gewerkt, kan toch een tegenvaller op de jaarafrekening verwachten.
BEKIJK OOK:

Energierekening met bijna 200 euro omlaag
Budgetinstituut Nibud schatte de extra kosten door thuiswerken eerder in op €2 per dag. Die kosten bestaan voor
een groot deel uit de extra kosten voor elektriciteit en gas.
BEKIJK OOK:

Dit doet thuiswerken met je portemonnee
Woldring raadt thuiswerkers, zeker als zij in een minder goed geïsoleerd huis wonen, aan hun termijnbedrag te
verhogen om vervelende verrassingen te voorkomen.

Veilig betalen

Apollo Pantoffels
Zachte voering
Stevige en soepele zool
In cognac zwart blauw en roze
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In cognac, zwart, blauw en roze
Nooit meer koude voeten!

-74%

€ 12.99

€ 49.99

Bekijk nu
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