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Getuigenis gebruik van V-test 
Persmoment VREG, Samenlevingsopbouw, VEA en VVSG  
6 december 2017 

Chris getuigt : 

 

- Wanneer ben je veranderd van leverancier ? 

Ongeveer twee jaar geleden was ik bij Electrabel. Ik schakelde over naar Eneco. 

 

- Wat is de reden van verandering ? 

Ik moest twee jaar na elkaar bij de jaarafrekening meer dan 300 euro betalen. Dat vond ik wel veel, 

en ik kreeg ook geen zinnige uitleg van Electrabel over dit hoge bedrag. 

 

- Heb je de overstap zelf geregeld? Verliep dat vlot? 

Een tijdje na de laatste hoge jaarafrekening kwam iemand voor Eni aan de deur. Hij wou me een 

contract verkopen.  Ik heb me laten overhalen en tekende een nieuw contract. Maar ik vertrouwde 

het niet zo goed en ging naar Samenlevingsopbouw. Leen heeft me daar goed geholpen. Het bleek 

dat het contract van Eni veel duurder was dan mijn huidige contract. 

Leen heeft samen met mij de V-test gedaan. Ze heeft uitgelegd dat ik dat ook zelf thuis de V-test kan 

doen. Ik heb het geluk een computer en internet te hebben. Ik ben toen overstapt naar Eneco. 

Enkele maanden later is mijn papa ook veranderd van leverancier, met de hulp van Leen. Ook toen 

hebben we de V-test gebruikt. 

De eerste keer was de V-test niet gemakkelijk. Maar daarna ging het beter. 

 

- Hoeveel bedroeg de jaarlijkse besparing in euro? 

Mijn besparing op een jaar bedroeg meer dan 300 euro. 

 

- Ga je nog veranderen als je nog kan besparen? 

Ik heb nu ingetekend op de groepsaankoop van de provincie. 

Ik merk dat ik veel bewuster omga met mijn energieverbruik. Ik laat bijvoorbeeld het lichtje van de 

dampkap niet meer branden, en in de living brandt nu een LEDlamp. 
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