Samenaankoop gas en elektriciteit:
een erg positieve balans
In maart startte CD&V/N-VA-Rupel de samenaankoop van gas en elektriciteit. project. De actie deinde verder uit over zowat geheel Vlaanderen: van Brugge tot Hasselt, van Antwerpen tot Leuven en Gent. In totaal
kwamen er 3.636 registraties voor gas en elektriciteit binnen.
Al deze registraties samen vertegenwoordigen een volume van bijna
12.000.000 KWh elektriciteit en ca 34.400.000 KWh gas. Om het totaal
volume aan KWh-elektriciteit op te wekken zou men bijna 3 windmolens
nodig hebben van 100 meter hoog en met wieken van 41 meter.

De economische waarde van al deze
registraties vertegenwoordigt een
bedrag van ca 1.533.000 euro, zonder
abonnementen en allerhande taksen.
Dit globale volume werd op de markt
aangeboden. Alle energieleveranciers
konden hierop intekenen. Na prijs- en
kwaliteitvergelijking werd de bieding
toegewezen aan Euphony/Luminus.
Deze leverancier geeft bovendien per
100 KWh elektriciteit dat men per jaar
bespaart, nog eens een extra korting.
Een eerste snelle berekening leert dat
de globale besparing van deze samenaankoop ca 398.352 euro vertegenwoordigt. Niet mis. De ingeschrevenen werden in kennis gesteld van de
resultaten. Iedereen kan nu de kans op
basis van de eigen resultaten beslissen in welke mate het afsluiten van
een nieuwe overeenkomst financieel
interessant is.

Op 17 april en 24 april waren er zitdagen waar de deelnemers onder meer
hun eigen situatie verder konden komen
bespreken. De besparingsvoordelen
lopen zeer sterk uiteen: er zijn mensen
die nauwelijks of geen voordeel doen en
er zijn er ook die 500 euro en zelfs heel
wat meer op jaarbasis besparen.
Finaal wint iedereen bij deze actie.
Een kleine minderheid doet nauwelijks
of geen voordeel. Door hun deelname
weten zij nu ook dat zij een zeer
behoorlijk contract hebben en dit dan
ook best behouden. De zeer velen die
minstens 100 euro en meer per jaar
kunnen besparen, weten dat ze niet
moeten aarzelen om de overstap te

doen. Zij kunnen meteen genieten van
een interessant financieel voordeel.
Een zeer belangrijk gegeven is het
feit of men al dan niet met een boete
het huidig contract kon verbreken of
niet. De huidige prijzen blijven gelden
tot 31 oktober 2010. Meerdere deelnemers kunnen voor die datum hun
contract zonder boete niet verbreken.
CD&V/N-VA neemt zich daarom voor
om in september deze actie opnieuw
te organiseren: enerzijds biedt het
burgers de kans om zonder boete over
te stappen, anderzijds kunnen nieuwe
geïnteresseerden in de samenaankoop
instappen. Verder nieuws volgt tijdig.
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