
Wat is een duurzame groepsaankoop?
Het idee achter een groepsaankoop is om zoveel mogelijk 
huishoudens samen te brengen om zo:

Organiseer een duurzame 
groepsaankoop!

Een milieuvriendelijk en voordelig initiatief voor uw burgers?

Een makkelijk
en gratis 
samenwer-
kingsproject

Voordelige groepstarieven 
te onderhandelen bij de 
leveranciers.

Hen  te helpen om echt 
actieve consumenten te 
worden.

Wikipower is het eerste 
samenwerkingsplatform voor het 
vergelijken van de energieprijzen in België

2011

5

Vennootschap 
onafhankelijk van 
elke leverancier

groepsaankopen van 
energie georganiseerd 
op lokaal niveau

+ 980

Actief in België 
en Frankrijk

deelnemers+ 350.000

+50

€ 250

© Wikipower BVBA, 2022 - Rue Natalis 2, B-4020 Luik | +32 (0)4 287 61 81  |  nl.wikipower.be
De info, beschrijvingen en afbeelding zijn puur informatief. Vanwege de veranderende markt en 
technologieën, kunnen ze buiten onze wil veranderen. Wij raden u aan contact met ons op te nemen.

Optimiser le budget énergétique 
des consommateurs particuliers 
& professionnels.

Achats groupés d’énergie

Conseiller les consommateurs 
sur la thématique énergétique 
et sur le prix de l’énergie.

Comparateur de prix certifié

partners publiek
& privé

gemiddelde besparing 
per huishouden

oprichtingsjaar

types van 
groepsaankoop

Zij vertrouwden ons

Ontdek al onze partners op nl.wikipower.be

Doelen

Diensten

Het budget van de burgers optimaliseren

Partners en burgers begeleiden bij hun
ecologische transitie

Burgers begeleiden bij de 
administratieve stappen

Groepsaankopen van energie

gecertificeerd door de federale regulator

Comparateur-Telecom  be

gecertificeerd door de federale regulator

Samen besparen!



-€ 100

-€ 150

-€ 500

100% groene en Belgische elektriciteit

Aardgas

Zonnepanelen

Isolatie

-€ 650

Waarom een groepsaankoop 
organiseren?

Vergroot de koopkracht
van uw burgers dankzij het 
gewicht van de groep..

Mobiliseer uw burgers via een 
samenwerkingsactie.

Bied duurzame oplossingen
aan die uw impact op het milieu 
en uw CO²-uitstoot beperken.

Profiteer gratis van de 
expertise van Wikipower. 
Wij regelen alles voor u!

Als partnerstad of 
partnergemeente versterkt 
u uw publieke taak.

Uw burgers worden dankzij u 
mede-initiatiefnemers van 
verandering  :        
(1) ze vergroten hun koopkracht, 
(2) ze verbruiken 100% groene 
elektriciteit, (3) ze verlagen hun 
CO²-uitstoot, (4) ze investeren 
in hernieuwbare energie.

Waarom
partner
worden ?

Elektriciteit - gebaseerd op een jaarverbruik van 3.500 kWh; 
Gas - gebaseerd op een jaarverbruik van 23.200 kWh; 
Zonne-energie, isolatiewerken en ledverlichting - in 
verhouding tot de gemiddelde marktprijs.

De beloften van Wikipower
bij een lokale groepsaankoop van energie

Wikipower is actief sinds 2011 en marktleider voor het organiseren van lokale, duurzame groepsaankopen
in België: 100% groene elektriciteit, aardgas, zonne-energie, isolatiewerken en ledverlichting.

Hun groepsaankopen van elektriciteit en gas werden gecertificeerd door de CREG,
de federale regulator. Dit kwaliteitslabel garandeert dat  er objectieve en 
kwaliteitsvolle info wordt doorgegeven aan de deeelnemers.

Hun expertise stellen ze gratis ter beschikking van overheden, zodat die concrete intiatieven voor hun 
burgers kunnen opzetten. Dit past binnen de duurzame ontwikkeling zoals het nationaal klimaatplan 
en het lokaal energie- en klimaatpact met de Vlaamse overheid (LEKP).

Waarom Wikipower ?

Een website opzetten met de 
uitstraling van de partner

Communicatiemateriaal aanmaken
(affiches, ongeadresseerde brieven, flyers...)

Klantendienst op maat 
(telefoon, chat & e-mail)

Inschrijvingsgegevens van elke 
deelnemer behandelen, verzamelen en 
verifiëren

Infosessies invullen op 
lokaal niveau

Leveranciers tegen elkaar uitspelen en er 
het meest interessante aanbod uitkiezen

Persoonlijke besparing berekenen 
en per e-mail en brief doorgeven

Burgers begeleiden bij het 
veranderen van leverancier

Opvolgen van het contract van de burger
en eerste contactpunt bij vragen

Christophe Degand
Schepen van Energie, Stad Aat

Onze groepsaankoop sluit aan 
bij de klimaatdoelstellingen

van onze gemeente. Energie is 
cruciaal voor de toekomst van 

onze planeet.

Vorig jaar kende onze 
eerste groepsaankoop 
een mooi succes: 905 

deelnemers. 

LED -€ 130
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