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Prijzen voor energiecontracten lopen steeds verder uiteen
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Energieleveranciers zitten op dit moment helemaal niet te wachten op nieuwe klanten, en
dat is te merken. Ze maken geen reclame en op vergelijkingssites valt ook nauwelijks iets
te kiezen. Vergelijken kan nog wel, en daarbij valt op dat de prijsverschillen bij nieuwe
contracten steeds verder oplopen, zegt oprichter Ben Woldring van gaslicht.com in
gesprek met NU.nl.
"De prijsverschillen die we nu zien, zijn ongekend groot", aldus Woldring. "De verschillen lopen
op tot 40 procent." Volgens de marktkenner is het moment waarop de bedrijven hun gas en
stroom hebben ingekocht allesbepalend voor de prijs die ze kunnen aanbieden.
Prijzen voor een zogenoemd modelcontract, dat alle leveranciers moeten aanbieden, lopen bij
gelijk gebruik uiteen van rond de 4.000 euro tot boven de 7.000 euro per jaar. "Die 4.000 euro
was een jaar geleden nog 2.000 euro", merkt Woldring op.
De Europese gasprijs stond op het hoogtepunt - begin maart, nadat sancties tegen Rusland
waren aangekondigd - op 210 euro per megawattuur. Nu schommelt die al geruime tijd rond
de 100 euro.

Lastig om over te stappen
Veel consumenten hebben contracten waarbij de prijs lange tijd vastligt. "Maar die lopen een
keer af." En dan is het nog lastig om over te stappen. Op de vergelijkingssite van Woldring

worden weliswaar alle aanbieders vergeleken, maar kun je maar bij twee bedrijven ook
daadwerkelijk iets afsluiten.
"In maart waren het er nul", zegt Woldring. "Vorige maand was het er één en nu zijn het er
twee." Als de handelsprijzen gelijk blijven, verwacht hij dat aanbieders zich wel weer melden.
Bij de modelcontracten die elke leverancier moet aanbieden, maar die vaak lastig te vinden zijn,
kunnen leveranciers maandelijks de tarieven aanpassen. "Consumenten kunnen ze ook
maandelijks opzeggen."
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