Newsflash

De energiejojo: elektriciteit stijgt, gas daalt!
De index van KillmyBill, die maandelijks de tariefwijzigingen van alle energieleveranciers
volgt, toont een verdere prijsstijging van elektriciteit in België. De prijs voor gas daarentegen
nadert in Vlaanderen en Wallonië een historisch laagtepunt, met een lichtere daling in de
hoofdstad.
Brussel, 16 april 2015 – De index van de prijsevolutie, opgesteld door KillmyBill, laat er geen enkele
twijfel over bestaan: na een recordlaagte afgelopen februari en opnieuw een prijsstijging in maart, zet
deze trend inzake de tarieven van de elektriciteitsleveranciers zich ook deze maand voort. Deze
opwaartse ontwikkeling zal bovendien in de nabije toekomst niet onmiddellijk veranderen, omwille
van structurele redenen wegens een verhoogd risico op een 'brown-out'1 komende winter.
"Het goede nieuws voor de burger is dat we een nieuw deflatie vaststellen van de tarieven van de
gasleveranciers, mede dankzij de zeer recente komst van een nieuw aanbod aan lage prijs in
Vlaanderen en Brussel", verduidelijkt Olivier Brisac, CEO en medeoprichter van www.killmybill.be. "De
daling van de kosten is nog meer uitgesproken in Vlaanderen en Wallonië waar een bijzonder hevige
concurrentiestrijd heerst. De tarieven flirten zelfs met de historisch laagste prijzen en voor de komende
maanden blijft het vooruitzicht stabiel.”
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De ‘brown-out’ is een tijdelijke en gedeeltelijke afkoppeling van de stroomtoevoer bij een bepaald aantal
gebruikers, om een wijdverspreide en onverwachte elektriciteitspanne te voorkomen. De term wordt hier
gebruikt in tegenstelling tot de 'black-out', waarbij de stroompanne globaal en onopzettelijk is.

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 70 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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