
                                                                                                          <Logo coöperatie> 

Beste …………,    

    

Via deze mail willen wij je informeren over een tussentijdse wijziging van onze variabele 
leveringstarieven per 9 april aanstaande.  
 
De vreselijke situatie tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor veel onzekerheid op de 
energiemarkt, waardoor de gasprijzen explosief gestegen zijn. Omdat in Nederland nog 
relatief veel elektriciteit wordt opgewekt door gascentrales, heeft dit invloed op de kostprijs 
van het opwekken van elektriciteit. Aangezien ook de prijs van groene stroom hier nog steeds 
aan gekoppeld is, gaan naast de gasprijzen ook onze groene stroomprijzen omhoog. Een 
uitgebreidere uitleg over deze koppeling lees je hier. 
 
Gelukkig kunnen we de opbrengst uit de duurzame opwek binnen ons collectief terug laten 
vloeien naar onze klanten en zo de stijging van de elektriciteitsprijs dempen.  
 
Je hebt met ons een overeenkomst met variabele leveringstarieven. Normaal gesproken 
worden de tarieven pas weer in juli aangepast. Maar helaas ontkomen wij er, vanwege de 
ongebruikelijke prijsstijgingen, niet aan om onze variabele tarieven tussentijds te wijzigen met 
ingang van 9 april 2022.  
 
Uiteraard blijven wij onze uiterste best doen om de leveringstarieven zo scherp mogelijk te 
houden en zodra de prijzen dalen zullen wij ook een tussentijdse verlaging doorvoeren. 
 
In april zullen wij via een mail laten weten wat dit betekent voor jouw termijnbedrag. Betaal je 
via automatische incasso? Houd er dan rekening mee dat we altijd vooraf incasseren en de 
eerste incasso met dit nieuwe termijnbedrag op 26 april plaatsvindt voor het termijnbedrag 
van mei. Hieronder vind je een overzicht met de wijzigingen in de tarieven. 
 

  

  Onze tarieven (incl. btw) Huidig Per 09-04-2022  

  

Elektriciteit normaaltarief per kWh 
Elektriciteit laagtarief per kWh 
Elektriciteit enkeltarief per kWh 
Gas per m3 

€ 0,314294 
€ 0,262411 
€ 0,281487 
€ 1,319022 

€ 0,442613 
€ 0,373854 
€ 0,401294 
€ 2,433954 

  

 

 

 

  Vaste leveringskosten elektriciteit per dag 
Vaste leveringskosten gas per dag 

€ 0,187550 
€ 0,187550 

€ 0,187550 
€ 0,187550 

  

 
   

Leveringsadres elektriciteit  
Leveringsadres gas  

 
  

     

Meterstanden doorgeven 
Indien je het verbruik exact gemeten en gefactureerd wilt hebben tot aan de prijswijziging, 
ontvangen we graag op of rond 9 april jouw meterstanden van elektriciteit en gas via een 
reactie op deze mail. Wij zullen deze vervolgens verwerken en doorgeven aan de 
netbeheerder.  
 
Vragen of aanpassingen? 
Wanneer je recent al een wijziging op je termijnbedrag hebt doorgevoerd, waardoor deze 
wijziging overbodig, of wanneer je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebt, 
dan vernemen wij dat graag middels een antwoord op deze mail. 

  



 
Wat kun je zelf verder doen om de kosten te beperken? 
Uiteraard is de duurzaamste en de goedkoopste energie de energie die je niet gebruikt. We 
helpen je daarom graag op verschillende manieren bij het verlagen van je energieverbruik.  
 
Tips 
Enkele tips om energie te besparen: 

• Radiatorfolie plaatsen 
• Radiator ventilatoren aanbrengen 
• CV op 60 graden of lager zetten 
• Kort douchen 
• Alleen de ruimtes verwarmen die je gebruikt 
• Goed ventileren 
• Isoleren en tocht strips plaatsen 

Meer tips vind je hier. 
 
Maatregelen 
Daarnaast helpen de lokale energiecoöperaties graag bij advies over en het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen om je woning te verduurzamen. Bekijk op deze pagina 
welke coöperaties er in jouw buurt zitten en welke diensten zij aanbieden. Mocht je het niet 
kunnen vinden of is er niets in jouw buurt, neem dan contact op met ons. We helpen je graag. 
 
Direct bijdragen 
Beschik je zelf over kennis of heb je ervaring in het omlaag brengen van energieverbruik en 
wil je graag een bijdrage leveren aan het helpen besparen bij anderen thuis? Neem dan 
contact op met je lokale energiecoöperatie of reageer op deze mail. Dan helpen wij je bij het 
inzetten van deze kennis bij mensen in je omgeving.  
 
<Coöperatie> | om  
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