
HUURWEGWIJZER

Zodra u een huurovereenkomst ondertekent bij Wonen Wateringen bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van 
een contract voor levering van gas en elektra bij een energieleverancier. Meldt u direct aan met correcte meter
standen. Indien u dit niet tijdig doet, loopt u het risico afgesloten te worden. 
Bij uw aanmelding dient u uw EANcode door te geven. Dit zijn de unieke codenummers die vermeld staan op de  
gas en elektrameter in uw woning en kunt u eenvoudig opzoeken op de website www.eancodeboek.nl.

Energieleveranciers

U mag zelf uw eigen leverancier voor gas en elektra kiezen
Dat klinkt mooi, maar is helemaal niet zo eenvoudig. Het vergelijken van prijzen is ingewikkeld en u wilt natuurlijk ook zeker weten 
dat u een betrouwbare leverancier kiest. Hieronder geven we u enkele tips welke u kunt gebruiken om een energieleverancier te 
zoeken die bij u past.

Vergelijkingssites voor energieleveranciers
Op internet zijn veel sites met een prijsvergelijking voor energie te vinden. Onderzoek door de Energiekamer heeft uitgewezen dat 
www.energieleveranciers.nl of www.consuwijzer.nl de meest betrouwbare vergelijkingsites zijn. U kunt ook energieprijzen vergelij-
ken op www.energiewereld.nl. Energieleveranciers wijzigen rond 1 juli en 1 januari hun tarieven. Dit kan dus voor u een goed 
moment zijn om diverse energiebedrijven met elkaar te vergelijken.

Vaste of variabele prijs?
Veel prijsvergelijkers tonen in hun lijsten contracten met een variabele en vaste prijs door elkaar.  De energieprijzen veranderen 
voortdurend. Ga voor u zelf na of u een vaste prijs wilt (vast voor een bepaalde periode, dus zekerheid) of een variabele prijs (deze 
volgt de marktontwikkelingen bij prijsdalingen, maar ook bij prijsstijgingen). Als u kiest voor een vaste prijs en de marktprijzen gaan 
dalen, heeft u wel zekerheid, maar bent u ook duurder uit dan wanneer u voor een variabele prijs had gekozen. Als de prijzen gaan 
stijgen kan vastzetten gunstig zijn, maar het hoeft niet.
 
Welke contractsoort?
De contractvoorwaarden van energieleveranciers kunnen verschillen. Op sommige prijsvergelijkingsites kunt u door op ‘contract-
soort’ te klikken de aanbiedingen rangschikken op het soort contract dat wordt aangeboden.
•  Bepaal of u een contract wilt voor onbepaalde tijd (vrij om weg te gaan) of bepaalde tijd (gebonden aan contracttermijn). 
• Let op de belangrijkste contractvoorwaarden.
• Bepaal of u grijze of groene stroom wilt. 
• Let goed op of er extra kosten aan het contract verbonden zijn. 
• Sluit nooit een onduidelijke of onvolledige overeenkomst af. 

Wat zijn de kosten van overstappen?
Als u bij uw huidige leverancier een contract voor een periode van bijvoorbeeld een, twee of vijf jaar tijd heeft getekend en u wilt 
tussentijds overstappen naar een nieuwe leverancier, dan zal uw huidige leverancier waarschijnlijk een opzegvergoeding in reke-
ning brengen. Deze kan oplopen tot maximaal € 250,00. Controleer de voorwaarden bij overstappen in uw huidige contract en 
onderzoek of uw nieuwe leverancier de overstapkosten voor zijn rekening neemt.
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Wateraansluitingen
Voor uw wateraansluiting neemt u zelf contact op met de leverancier Evides. 
Evides is bereikbaar via website www.evides.nl of via hun Klantenservice, telefoonnummer 0900 0787 (maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 uur -17.00 uur).

Televisie, telefoon en internet
Aansluitingen voor televisie, telefoon en internet regelt u zelf bij een door u uitgekozen leverancier.


