
       Samen maken we je energierekening
                  lager & groener

100% groene stroom
via groepsaankoop!
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www.samen gaan we groener.be
Schrijf in vóór 8 februari 2018 via

   Vragen? 
· Gratis infolijn: 0800 76 101  (werkdagen van 9 tot 20 uur)
· groenestroom@oost-vlaanderen.be

 Een woordje uitleg                          
Goedkopere energie
Dankzij de groepsaankoop wordt de aangekochte groene energie effectief goedkoper.
Je kunt ook kiezen voor een combinatie of voor enkel aardgas. 

Groene stroom
Het gaat om 100% groene stroom, gecontroleerd door de VREG (www.vreg.be). 
Dit is energie gewonnen uit  de zon, wind- en waterkracht en/of biomassa.

Groepsaankoop
Hoe meer mensen inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers
kunnen geven.

Geen zorgen
Vanaf de inschrijving tot na de overstap blijft de Provincie Oost-Vlaanderen beschikbaar 
om op al jouw vragen te antwoorden en je te begeleiden als er toch iets niet naar wens zou 
gaan.

Transparant
Via een veiling op 8 februari 2018 geven de energieleveranciers hun beste prijs. 
De voorwaarden en regels zijn voor alle leveranciers dezelfde.

Zonder verplichting
Inschrijven voor de groepsaankoop verplicht je niet tot het overstappen naar de winnende 
leverancier. Dat doe je pas wanneer je het voorstel aanvaardt. 

 Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 2050, 
 dat is de ambitie.                          

De Provincie zet met haar klimaatplan concrete stappen om klimaatneutraal én 
klimaatbestendig te worden tegen 2050. Als enthousiasmerende regisseur die 
samenbrengt, motiveert en ondersteunt, doet de Provincie dit samen met alle 
Oost-Vlaamse betrokkenen. Ook met jou?
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Kies voor 100%  groene stroom  via groepsaankoop!

  Samen maken we je energierekening lager & groener
Wil je besparen op je energiefactuur? En tegelijk een steentje bijdragen 
aan een gezonder klimaat? Doe dan mee aan de zevende groepsaankoop 
100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Door veel 
geïnteresseerden samen te brengen, kunnen we een lage prijs bedingen bij de 
leveranciers. 

Voor gezinnen, bedrijven & verenigingen    
Alle Oost-Vlaamse gezinnen kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop. Dat kan online of via het loket in je gemeente. Voor de meeste 
gezinnen is het interessant om jaarlijks de energiefactuur onder de loep te 
nemen en een overstap naar een andere leverancier te overwegen.

Ook zelfstandigen en bedrijven met een verbruik tot 50.000 kWh elektri-
citeit (laagspanning) en tot 100.000 kWh aardgas kunnen deelnemen. Vereni-
gingen kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen. 

Hoe werkt het?
Stap 1: Schrijf je in vóór 8 februari 2018
Je schrijft je in via de website of via een loket. Inschrijven is gratis en vrijblij-
vend.

Stap 2: Veiling op 8 februari 2018
De leverancier met de laagste prijs wint.

Stap 3: Persoonlijk voorstel
Je ontvangt na de veiling, en ten laatste op 20 maart 2018, jouw persoonlijk 
voorstel. 

 

Stap 4: Beslis ten laatste op 30 april 2018
Je beslist of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je op het voorstel in, dan 
brengen wij de overstap voor jou in orde. Je nieuwe contract gaat ten vroegste in op 
1 mei 2018. 

Samen met de Oost-Vlaamse gemeenten
De meeste gemeenten steunen deze actie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij 
informeren hun inwoners actief over de groepsaankoop. In bijna alle Oost-Vlaamse 
gemeenten kan je ook terecht bij een inschrijvingsloket. De loketbedienden helpen 
je bij je inschrijving.

Hoe inschrijven?
Website
Online inschrijven is het gemakkelijkste. Dat kan via www.samengaanwegroener.be 
(klik op Oost-Vlaanderen). Neem je laatste jaarafrekening bij de hand en vul je gege-
vens in. Je inschrijving is volledig vrijblijvend. Je beslist pas of je overstapt als je het 
voorstel in handen hebt. 

Loket
Heb je geen internet? In heel wat steden en gemeenten kun je terecht bij het loket 
voor hulp bij de inschrijving. Ook de Provincie houdt een loket open in het Provinciaal 
Administratief Centrum ‘Het Zuid’ (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Neem zeker de 
jaarafrekening van je huidige leverancier mee! Hierop staat belangrijke informatie zoals 
je jaarverbruik en EAN-code(s). 

De lijst van loketten en hun openingsuren vind je via het gratis nummer 0800 76 101 of 
op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom. Je kan meestal ook een afspraak maken.


