Persbericht

Energieprijzen stijgen opnieuw!
Amper een maand na zijn lancering toont de prijsindex van KillmyBill – na een recordlaagte –
een nieuwe stijging van elektriciteit en gas in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
De prijsvergelijker gespecialiseerd in energie, telecommunicatie en bankzaken verkondigt het
luid en duidelijk: leveranciers tegen elkaar uitspelen wordt meer dan ooit noodzakelijk.
Brussel, 17 maart 2015 – Een kans grijpen wanneer deze zich aandient… dit advies vat in enkele
woorden samen waarop www.killmybill.be zich inspireerde bij de publicatie van zijn eerste prijsindex
in februari. Daaruit bleek dat energie gedurende de afgelopen 14 maanden nooit eerder zo goedkoop
was.
“Gezien de komende trends mogen we onszelf op de borst slaan voor de inspanning die we geleverd
hebben om de toenmalige opportuniteit zoveel mogelijk onder de publieke aandacht te brengen. Ik ben
dan ook trots te kunnen stellen dat we tal van gebruikers aanzienlijke besparingen lieten realiseren”,
vertelt Olivier Brisac, CEO en medeoprichter van KillmyBill. “Het is duidelijk dat de reële tarieven
gehanteerd door de gas- en elektriciteitsleveranciers in het kader van contracten met vaste prijzen hun
opwaartse koers hervat hebben en dat enkel en alleen het mechanisme van vraag en aanbod de macht
terug bij de consument kan leggen.”
Veranderen van provider is kinderspel in België: energiecontracten kunnen beëindigd worden op elk
gewenst moment, zonder kosten en met een opzegtermijn van één maand. Het volstaat om de nieuw
gekozen leverancier de code van de meter (EAN-code) te bezorgen en hij doet de rest.
“Onze energiemarkt is de afgelopen jaren getransformeerd en het is voortaan de burger die de teugels
in handen heeft... Het lijkt er echter op dat deze zich hier nog niet voldoende van bewust is”, aldus
Olivier Brisac. “De burger moet deze onwetendheid ontgroeien en zijn rechten afdwingen door de beste
service tegen de beste prijs te eisen. De sector zal zich automatisch aanpassen. Zelfs indien – als we
minister Marghem mogen geloven – deze opwaartse prijstrend zich zal blijven doorzetten over de tijd,
vormt dit net een bijkomende reden om op zoek te gaan naar het meest interessante aanbod.”
Ter herinnering, 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 taksen 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.

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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