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Brussel – 25 februari 2009 

Doe de V-test en kijk of u bij de juiste energieleverancier zit! 
 
De VREG lanceert bij de start van Batibouw 2009 de V-TEST, het instrument waarmee 
gezinnen snel, eenvoudig en duidelijk kunnen testen of ze bij de juiste energieleverancier 
zitten. 
 
De V-Test legt u stap per stap uit wat u moet doen om de ideale energieleverancier te 
vinden.  
 
Bent u tevreden over uw energieleverancier? Benieuwd naar wat de markt nog te bieden heeft? 
Een andere service, groene stroom of een scherpere prijs?  
 
De VREG is de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. 
Als overheidsagentschap is de VREG een objectieve, bekwame en onafhankelijke gids.  
Een gids die u naar de juiste energieleverancier leidt via de V-TEST. 
 
Deze test vergelijkt het aanbod van alle leveranciers van elektriciteit en aardgas op maat van uw 
behoeften. Zo vindt u de energieleverancier die perfect bij u past, met het juiste product aan de juiste 
prijs.  
Wie goed vergelijkt, kan heel wat besparen. 

U vindt de V-TEST op de startpagina www.vreg.be en op de startpagina voor de doelgroep <Privé>. 
 
De V-TEST is eenvoudig en biedt snel en duidelijk resultaat. Doe dus snel de V-TEST! 
 
V staat voor: voordelig, vrijheid, victory, vergelijken, verscheidenheid, vrolijk en VREG. 
U kiest maar, wat voor u het beste past!  

 
De VREG staat voor het eerst op Batibouw! Bezoek ons tussen 26/2 en 8/3/2009 op stand 18 van de Vlaamse 
overheid in het Adviespaleis.In ons auditorium informeren wij u via een geanimeerde spot en infomercial. 
 
Nota aan de redacteurs: 
De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de 
regulering en controle van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen. Ze volgt de 
evoluties van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een Europese context, op via studies. In haar 
adviserende taak aan de Vlaamse regering verwerkt ze haar kennis over de Vlaamse energiemarkt. Ze 
neemt gepaste maatregelen om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. De VREG ijvert voor 
een transparante Vlaamse energiemarkt en realiseert haar opdrachten via een open communicatie 
met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de afnemers. 
 
De website van de VREG, www.vreg.be, biedt de Vlaamse energieafnemers en de bedrijven uit de 
energiesector informatie op maat.  
 
Daarnaast biedt de VREG huishoudelijke en kleine professionele energieafnemers een objectieve 
vergelijking van het aanbod van de verschillende elektriciteits- en aardgasleveranciers. U vindt de 
leveranciersvergelijking voor huishoudelijke elektriciteits- en aardgasklanten en die voor kleine 
professionele elektriciteitsverbruikers allebei op de VREG-homepage. 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
André Pictoel, Gedelegeerd Bestuurder VREG 
02/553.13.52, 0473/593.874 of andre.pictoel@vreg.be 
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