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VREG
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
vreg.be

gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 | Andere vragen)
e-mail: info@vreg.be
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Doe de V-test®

Energiecontracten
vergelijken?
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Op zoek naar een goedkoper energiecontract?

Elektriciteit en aardgas zijn duur. 

Misschien bent u al lang klant bij dezelfde leverancier of is het alweer een 
hele tijd geleden dat u nog eens energieprijzen hebt vergeleken.

Er is misschien een goedkoper contract voor u. 

Durf van leverancier of contract veranderen!

• Het kost geen geld
• U hebt weinig papierwerk
• Er moet niemand langskomen
• Er verandert niets aan uw meters
• U blijft elektriciteit en aardgas krijgen. U wordt dus zeker niet 

afgesloten

Hebt u zonnepanelen of een andere decentrale 
productie intallatie (bijvoorbeeld micro WKK) met een 
terugdraaiende teller? 
Dan moet u zo dicht mogelijk voor of na de jaarlijkse 
meteropname van leverancier of contract veranderen. 

Waarop moet u letten als u een energiecontract 

kiest?   

Energie-
component 

De energiecompo-
nent is een onder-
deel van de inkomst 
voor uw leverancier. 

U kan kiezen tussen 
contracten met een 
variabele of vaste 
energiecomponent: 

• Variabel wil 
zeggen dat de 
energiecompo-
nent zal schom-
melen tijdens 
de contractpe-
riode.

• Vast wil zeggen 
dat de ener-
giecomponent 
niet verandert 
tijdens de con-
tractperiode. 

Looptijd
contract

Er zijn contracten 
met een looptijd 
van bepaalde duur 
(1, 2, 3, ... jaar) en 
onbepaalde duur 
(de looptijd is niet 
bepaald). 

Een gezin (en som-
mige bedrijven) kan 
op elk moment, 
zonder kosten, van 
leverancier veran-
deren als het een op-
zegtermijn van één 
maand respecteert. 

Als de leverancier 
een korting belooft 
kan het zijn dat u 
de volledige looptijd 
van het contract 
uitdoen om deze te 
krijgen.

Groene of 
grijze stroom

U kan kiezen tussen 
groene en grijze 
stroom: 

• Groene stroom 
is elektriciteit 
opgewekt uit 
hernieuwbare 
energiebronnen 
zoals biomassa, 
biogas, wind-
energie,  zonne-
energie en 
waterkracht.

• Grijze stroom 
is stroom 
opgewekt uit 
fossiele brand-
stoffen of uit 
kernenergie. 
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Welke gegevens hebt u nodig om de V-test® te 

uit te voeren?

Neem uw laatste afrekening erbij, ook de laatste 
bladzijden ervan. Hierop vindt u uw verbruik in kWh. 
U hebt uw metertype en uw verbruiksgegevens 
(aantal kWh, verbruiksperiode) nodig om de V-
test® uit te voeren.

Als u uw verbruik niet kent, bel dan uw leverancier.

Als u geen verbruiksgegevens hebt omdat u bijvoor-
beeld verhuisd bent, kunt u de V-test® op basis van 
een gemiddeld verbruik uitvoeren.

Voor het uitvoeren van de V-test® hebt u uw metertype en uw ver-
bruiksgegevens (aantal kWh, verbruisperiode) nodig. Op de afbeel-
ding hierboven ziet u het metertype dag/nacht (tweevoudig tarief).

De V-test® uitvoeren

Ga naar vtest.be en u kan meteen aan de slag.

Het resultaat van de V-test® wordt automatisch gesorteerd op de kost-
prijs van goedkoop naar duur. U krijgt als resultaat een prijs op jaarba-
sis waarin alle kosten inbegrepen zijn.
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De resultatentabel bestaat uit 
verschillende kolommen:

Kolom 1 | Contractnaam
De naam van de contracten die de 
energieleveranciers aanbieden. 

Sommige leveranciers bieden 
verschillende elektriciteits- en/of 
aardgascontracten aan.

Kolom 2 | Leverancier 
De naam van de leverancier die 
het contract aanbiedt.

Kolom 3 | Voorwaarden
Aan bepaalde contracten zijn 
voorwaarden verbonden. 

Voorbeeld: 
de communicatie gebeurt gedeel-
telijk of volledig elektronisch 

Voorbeeld: 
om klant te worden moet u één 
aandeel kopen.

Kolom 4 | Energiecomponent
U betaalt de energiecomponent 
aan uw leverancier. 

De resultatentabel van de V-test

@

Resultatentabel elektriciteit

Resultatentabel aardgas

U hebt de keuze uit een vaste en 
een variabele energiecomponent. 
Zie pagina 3 voor meer informatie.

Kolom 5 | Looptijd contract 
Er zijn contracten van bepaalde 
en onbepaalde duur (waarvan de 
looptijd niet bepaald is). Een gezin 
(en sommige bedrijven) kan op 
elk moment, zonder kosten, van 
leverancier veranderen als het 
een opzegtermijn van één maand 
respecteert. 

Kolom 6 | Hoe groen is deze 
stroom?
Met een percentage wordt aange-
geven of de stroom milieuvrien-
delijk wordt opgewekt (zon, wind, 
waterkracht, biomassa, …). De 
VREG controleert dit. 

Kolom 7 | Totale kostprijs op 
jaarbasis
Een zo goed mogelijke schat-
ting van de totale kostprijs (alle 
prijsonderdelen inbegrepen) die u 
zal betalen als u een jaar energie 
afneemt. Deze kolom wordt auto-
matisch gesorteerd van  goedkoop 
naar duur. 

Detail kostprijs
Zie volgende pagina.

De resultatentabellen (elektriciteit/aardgas) worden apart weergegeven.

VOORBEELD

Baseer u niet op dit resultaat 

voor uw contractkeuze

VOORBEELD

Baseer u niet op dit resultaat 

voor uw contractkeuze
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U ontvangt één factuur van uw leverancier, maar er zijn in totaal drie 
betrokken partijen. U betaalt de energiekost aan uw leverancier, de net-
tarieven aan de netbeheerder en heffi  ngen aan de overheid.

Detail kostprijs

U ziet een gedetailleerde samenstelling van de totale kostrpijs als u klikt op 
Detail.

Detailprijzen vergelijken

 Het is mogelijk om de detailprijzen van verschillende contracten te 
vergelijken. Vink dan in de resultatenpagina de contracten aan die u wil 
vergelijken. Daarna klikt u boven de resultatentabel op Vergelijk details.

Dienstverlening leveranciers 

(Servicecheck)

De goedkoopste leverancier voor u is misschien 
niet de beste. Via de Servicecheck kunt u de 
dienstverlening van de leveranciers vergelijken, 
waaronder 
• wanneer u de leveranciers kunt contacte-

ren 
• de klachtenindicator
• de betalingswijze (overschrijving, domcilië-

ring, ...)
• …

(Groencheck)





Wil u nagaan of uw leverancier zijn be-
lofte qua groenpercentage nakomt? Doe 
dan de Groencheck. 

Als stroom niet wordt opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen, maar uit 
kerncentrales of uit fossiele brandstoffen 
zoals steenkool of aardgas spreken we van 
grijze stroom.

Hoe groen is uw stroom?
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U hebt een energiecontract gekozen. Wat nu?

Hoe verandert u van leverancier?

• Neem contact op met de leve-
rancier die u op basis van de 
V-test® en/of de Servicecheck 
gekozen hebt (dat kan onder 
andere telefonisch of via het 
internet).

• Geef de naam door van het 
contract dat u wil.

• Uw nieuwe leverancier zal 
vragen naar uw naam, con-
tactgegevens én uw EAN-code. 
Deze code staat op de eerste 
bladzijde van uw factuur. Ze 
bestaat uit 18 cijfers en begint 
met 5414. Het is belangrijk dat 
u deze code correct doorgeeft.

• U moet zelf geen brief sturen 
om het contract met uw vo-
rige leverancier op te zeggen. 
Uw nieuwe leverancier zorgt 
voor alles.

Hoe verandert u van energiecon-
tract bij dezelfde leverancier? 

• Neem contact op met uw 
leverancier. Dat kan onder an-
dere telefonisch of per e-mail.

• Zeg dat u al klant bent maar 
dat u graag een ander con-
tract wil.

• Geef de naam door van het 
contract dat u graag wil.

Geef uw meterstanden aan uw distributienetbe-

heerder door.

Als u van leverancier verandert, krijgt u van uw distributienetbeheerder 
een kaartje om de meterstanden in te vullen en door te geven.

Geef uw meterstanden altijd en tijdig door. 

Als u dat niet doet, schat uw distributienetbeheerder uw meterstanden en 
dat kan in uw nadeel zijn.

Uw oude leverancier gebruikt de meterstanden om uw slotafrekening op te 
maken.

Geef uw meterstanden altijd en tijdig door.
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