Persbericht

Ongeziene daling gas- en elektriciteitsprijzen!
De Kill My Bill-index, gecreëerd door de prijsvergelijkingssite met dezelfde naam,
toont aan dat de gasprijs nog steeds aan het dalen is en dat de elektriciteitsprijs sinds
twee maanden in vrije val is. Dit is ongezien. De dalende prijzen zijn een goede
gelegenheid om de energierekening van de consument te verlagen, zeker nu ook
Koning Winter in het land is.
Brussel, 21 januari 2016 - Prijsvergelijker voor energie, Kill My Bill, presenteert al twee jaar lang elke
maand een index voor de evolutie van de elektriciteits- en gasprijzen. In mei 2015 zette de prijs voor
elektriciteit een lichte daling in, maar pas in november 2015 ging de prijs in vrije val. De gasprijs blijft
zijn zachte daling, die al twee jaar aan de gang is, aanhouden. In meer dan 2 jaar zijn de energieprijzen
nooit lager geweest!
Elektriciteitsprijs daalt met 14% in 2 maanden tijd!
De grafieken onderaan het document tonen de evolutie van de gas- en de elektriciteitsprijs sinds
januari 2014. Na een daling van de elektriciteitsprijs tussen oktober 2014 en februari 2015
schommelde hij enkele maanden lang alvorens vanaf november 2015 in vrije val te geraken. In
Vlaanderen, Wallonië en in Brussel noteert men een daling van bijna 14% in twee maanden. Dat maakt
van januari 2016 de goedkoopste maand in bijna twee jaar op het gebied van elektriciteit.
Tot 30% goedkopere gasprijzen in 2 jaar!
Wat gas betreft, blijven de prijzen zakken. De prijs kent, in vergelijking met januari 2014, een daling
van 25% in Brussel en meer dan 30% in Vlaanderen en Wallonië. De evolutie van de gasprijs is
misschien minder spectaculair, maar dit wel niet zeggen dat ze daarom minder interessant is voor de
consument.
“Veel mensen profiteren niet van deze ontwikkelingen. De reden erachter is vaak deze: mensen hebben
nog steeds het idee dat het veranderen van energieleverancier een lang en complex proces is. Dit is
echter niet het geval. Het volstaat om het nummer van de meter door te geven aan de gekozen
energieleverancier, hij zorgt voor de rest,” voegt Olivier Brisac, CEO en mede-oprichter van
killmybill.be, toe. "Als dat idee verdwijnt, dan kunnen consumenten niet alleen besparen op hun
energierekening, maar ook macht teruggrijpen van de energieleveranciers."

Over de index van Kill my Bill:
Prijsvergelijkingssite Kill my Bill heeft een ‘zuivere’ index ontwikkeld voor het meten van prijswijzigingen van
energieleveranciers. Alleen de prijsontwikkelingen die de leveranciers zelf hebben bepaald, worden
meegenomen in deze index; belastingen, distributie- en transportkosten worden dus buiten beschouwing
gelaten. Dat zijn namelijk externe factoren die voor alle leveranciers gelden en per gemeente verschillen. De
index geeft zo een reëel beeld van de ontwikkeling van de kosten van de component ‘energie’ over een
bepaalde periode. Het weerspiegelt de evolutie van de prijzen op de markt in kwestie en de intensiteit van de
concurrentie. Door de evolutie te volgen, wordt het na verloop van tijd duidelijk of het interessant is om te
veranderen van energieleverancier of niet. Een energiecontract kan op elk moment beëindigd worden,
rekening houdend met een opzegtermijn van een maand.
Over Kill my Bill:
Kill my Bill is een Belgische onderneming, opgericht in 2014 door 3 ondernemers die beschikken over
jarenlange ervaring in de e-commerce en die de consument wilden bijstaan in zijn keuze voor maandelijks
gefactureerde diensten: energie, telecom en bankzaken. Met meer dan 70 leveranciers en meer dan 600
vergeleken aanbiedingen is de website dusdanig ontworpen dat hij 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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