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Stijging energieprijzen 
 

De afgelopen tijd is het regelmatig in het nieuws: de prijzen van gas en elektra zijn flink gestegen. Een 

vervelend bericht, want alle huishoudens in Nederland krijgen met deze prijsstijging te maken. Hoe 

hoog de stijging van de energieprijzen is verschilt per woning, energiecontract en dus per huishouden. 

Veel van onze huurders vragen zich af wat de gevolgen zijn van deze prijsstijgingen, welke 

maatregelen Woningbouwvereniging Reeuwijk treft en wat de huurder zelf zou kunnen doen. In deze 

bijlage willen we u daarover informeren.  

 

Huurders bij Woningbouwvereniging Reeuwijk hebben voor de levering van energie  

1. zelf een contract bij een energieleverancier of 

2. betalen een voorschot bedrag aan Woningbouwvereniging Reeuwijk. 

 

1. U neemt energie af bij een energieleverancier 

De meeste huurders hebben zelf een contract bij een energieleverancier, zoals bijvoorbeeld Eneco, 

Vattenfall of Essent. Als dit voor u geldt en u heeft vragen over het maandelijkse voorschot, de 

tarieven of het verbruik, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw energieleverancier. Zij 

weten welk contract u heeft, hoe lang de looptijd is, wat uw verbruik is geweest en zij kunnen 

meekijken en u adviseren over de hoogte van uw voorschotbedrag. Omdat de prijzen stijgen, 

adviseren wij u om te kijken of het nu al nodig is uw voorschotbedrag aan te passen zodat u aan het 

eind van het jaar niet hoeft bij te betalen. 

 

2. U krijgt warmte via een collectieve ketel en betaalt een voorschot bedrag aan 

Woningbouwvereniging Reeuwijk 

U betaalt maandelijks een voorschot voor de stookkosten aan Woningbouwvereniging Reeuwijk. In 

deze periode rekent de Woningbouwvereniging het verbruik van het afgelopen kalenderjaar, in dit 

geval dus 2021, met u af. Op de achterzijde van bijgaande brief vindt u de eventuele aanpassing van 

de servicekosten per 1 juli 2022. De maandelijkse servicekosten (ook wel voorschotten genoemd) 

voor stroomverbruik en/of verwarmingskosten gelden in principe tot 1 juli 2023.  

 

Helaas heeft Woningbouwvereniging Reeuwijk voor de afname van de energie een variabel contract. 

Dit betekent dat al vanaf 1 januari 2022 er hogere energieprijzen worden doorberekend, terwijl uw 

voorschot niet tussentijds is verhoogd. Met het aanpassen van de voorschotten per 1 juli 2022 hebben 

wij hiermee rekening gehouden. Hiermee proberen we te voorkomen dat u veel moet bijbetalen bij de 

eindafrekening over 2022.  

 

Zoektocht naar nieuw contract per 1 januari 2023 

Op dit moment is het niet gunstig om een vast contract af te sluiten, maar we volgen de 

ontwikkelingen en gaan dit jaar op zoek naar de goedkoopste oplossing. Dit zal ongetwijfeld lastig 

worden in de onrustige energiemarkt. Zodra wij een nieuw contract hebben afgesloten en definitief 

weten wat de nieuwe prijzen voor stroom (elektriciteit) en gas worden, bekijken wij of het noodzakelijk 

is om uw voorschot bedrag tussentijds nog een keer aan te passen. Dit doen wij dan om te voorkomen 

dat u veel moet bijbetalen bij de eindafrekening over 2022. Zodra de prijzen voor 2023 bekend zijn, 

laten wij u dit per brief weten. 
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Energietoeslag bij laag inkomen  

Het kabinet heeft besloten 2,8 miljoen euro uit te trekken als extra compensatie voor de hoge 
energieprijzen. Dit bedrag komt boven op de eerder aangekondigde compensatiemaatregelen via de 
energierekening. Mensen met een laag inkomen ontvangen eenmalig 800 euro als extra compensatie. 
Bijstandsgerechtigden ontvangen dit bedrag automatisch. Voor andere groepen geldt dat niet: zij 
moeten zich melden bij hun gemeente. Dat geldt ook voor gepensioneerden met alleen AOW en 
zelfstandigen met een laag inkomen. Als corporatie vinden wij het belangrijk om huurders te 
informeren over deze extra compensatie. Voor informatie over een aanvraag en de voorwaarden 
verwijzen wij u naar uw gemeente. https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/energietoeslag 
Bespaartips 
Woningbouwvereniging Reeuwijk is bezig met het verduurzamen en isoleren van woningen, maar 

helaas kan dat niet in één keer voor alle woningen. Wel kunt u als huurder met kleine aanpassingen in 

uw woning al een behoorlijk verschil maken in uw energieverbruik: zoals: 

Door zelf goed te letten op uw energieverbruik kunt u vele euro's besparen op uw energierekening.  

 
Tips: 
* Douche niet langer dan 5 minuten per keer. 
* Installeer een waterbesparende douchekop. 
* Zet de verwarming standaard een graad lager, maar niet lager dan 15 graden. 
* Zet een uur voordat u naar bed gaat de verwarming lager. 
* Vervang gloeilampen door spaar- of ledlampen. 
* Doe het licht uit in ruimtes waar niemand is. 
* Zet een sensor op de buitenlamp. 
* Zet uw PC en randapparatuur uit in plaats van stand-by. 
 
U kunt ook advies op maat van een energiecoach krijgen. Een energiecoach kijkt samen met u naar 
het energieverbruik in uw woning en geeft tips hoe u kunt besparen. Heeft u daar interesse in? Kijk op 
de website van uw gemeente voor meer over de energiecoach of voor andere tips die helpen bij het 
besparen van energie. https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/energiecoach 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u zorgen of vragen over de stijgende energiekosten? Of maakt u zich zorgen of u door deze 

stijgende kosten de huur nog wel kan betalen? Neem dan contact met ons op via 0182 – 39 45 93, wij 

denken graag met u mee. U kunt ook een e-mail sturen naar wbvreeuwijk.nl 

 

 

Lees meer op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/stijgende-energierekening-deels-

gecompenseerd/vragen-en-antwoorden-over-hoge-energieprijzen 
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