Persbericht

Zeer lage energieprijzen: hoog tijd om van elektriciteits- en
gasleverancier te veranderen!
De prijzenindex ontwikkeld door KillmyBill, die de prijzen van de verschillende elektriciteitsen gasleveranciers vergelijkt, is duidelijk: de energietarieven hebben de afgelopen 14
maanden nog nooit zo laag gestaan en er blijven nog slechts enkele dagen over om hiervan
te profiteren!
Brussel, 16 februari 2015 – Het is tijd om uw contract op te zeggen! Dat is de conclusie van een studie
die de maandelijkse evolutie van de energieprijzen nagaat sinds januari 2014 en die uitgevoerd werd
door KillmyBill. Gebaseerd op de effectieve tarieven die door de elektriciteits- en gasleveranciers
gebruikt worden in hun ‘vaste prijs’-contracten, blijkt dat de aanbiedingen sinds februari nog nooit zo
competitief geweest zijn.
“De consumenten die hun energiefactuur willen verlagen, hebben er alle belang bij om vandaag van
contract te veranderen”, zegt Olivier Brisac, CEO van KillmyBill. “Het beëindigen van een
energiecontract is te allen tijde mogelijk, en dit zonder kosten, met een opzeggingstermijn van één
maand. Kiezen voor een nieuwe aanbieder of nieuw contract is heel eenvoudig: geef de EAN-code door
aan de gewenste leverancier en hij regelt alles voor u!”
De index van de prijsevolutie, die weergegeven wordt door KillmyBill, volgt nauwkeurig de
tariefwijzigingen die maandelijks door de elektriciteits- en gasleveranciers toegepast worden. Er wordt
geen rekening gehouden met de opgelegde elementen voor de consument zoals de distributiekosten
en taxen waarover de leveranciers geen controle hebben. Deze ‘zuivere’ index maakt het mogelijk om
de impact van de concurrentie en de eigenlijke evolutie van de energieprijzen, die van toepassing zijn
op alle Belgische woningen, beter te begrijpen. Dit is immers niet het geval voor de allesomvattende
prijsindexen waarbij de distributiekosten kunnen variëren van gemeente tot gemeente.
KillmyBill zal elke maand zijn index publiceren zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de
geschiktheid van zijn leverancier te beoordelen en om, indien gewenst, te veranderen. Er doet zich
momenteel een sterke daling voor, al is het echter niet zeker dat die zich blijft doorzetten.
KillmyBill.be is de website die de consumenten helpt om hun leverancier te kiezen op vlak van energie,
telecommunicatie en bankzaken. Dankzij haar prijsvergelijkingstools en haar talrijke praktische gidsen
wordt het voor iedereen mogelijk om de producten te differentiëren, de behoeften duidelijk te
bepalen, gedetailleerd de marktaanbiedingen te vergelijken en uiteindelijk met zekerheid de juiste
keuze te maken.

Over KillmyBill:
KillmyBill is een Belgische onderneming opgericht in 2014 door 3 ondernemers die beschikken over jarenlange
ervaring in de e-commerce en de consument wilden bijstaan in zijn keuze voor maandelijks gefactureerde
diensten: energie, telecom en bankzaken. Met meer dan 65 leveranciers en meer dan 600 vergeleken
aanbiedingen is de website dusdanig ontworpen dat het iedereen toelaat om gemakkelijk producten te
analyseren en de meest geschikte leverancier te kiezen in functie van zijn noden.
Voor meer informatie: www.killmybill.be
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