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Aanbod groepsaankoop

€ 246,96
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€ 326,76

Aanbod groepsaankoop

Marktaandeel EL - 14,6% 43,8% 6,9%8,0% 20,0%6,6%

58,74 50,00 54,49 69,9569,00 72,6040,00

9,52 9,21 10,54 12,677,76 7,887,23

7,03 6,97 7,93 10,125,45 5,275,18

2,87 2,92 2,81 2,932,86 2,932,89

Groene 
stroom

Markt-
gemiddelde

Vaste vergoeding (€/jaar)

Dagtarief (c€/kWh)

Nachttarief (c€/kWh)

WKK (c€/kWh)

Jaarlijkse kosten stroom € 444,98 € 431,99 € 472,20 € 567,44€ 396,83 € 401,36€ 355,22

Marktaandeel NG - 15,2% 41,7% 7,1%9,9% 18,0%8,0%

48,65 50,00 39,99 69,9569,00 48,4040,00

2,75 2,57 2,92 4,152,36 2,492,09

Aardgas

Aanbod groepsaankoop
Mega

Markt-
gemiddelde

Marktgemiddelde

Vaste vergoeding (c€/an)

Tarif kWh (c€/kWh)

Jaarlijkse kosten aardgas € 688,38 € 647,78 € 718,25 € 1035,24€ 617,73 € 627,57€ 526,13

0 500 1000 1500 2000

€ 573,71

€ 1133,36

Eneco € 1079,77 

Engie € 1190,45

Essent € 1602,68

Lampiris € 1014,55

Luminus € 1028,93

Mega € 881,35

JAARLIJKSE KOSTEN STROOM EN GAS

AANBOD GROEPSAANKOOP WIKIPOWER IN VLAANDEREN

Alle prijzen zijn incl. BTW.
De gebruikte tarieven voor elke leverancier houden rekening met 
dezelfde tariefvoorwaarden (vast) en duur (1 jaar) als het contract 
voor de groepsaankoop, voorzover de leverancier dit type contract 
aanbiedt op het moment van de veiling.
De tarieven haalden we van de websites van de leverancier op de 
dag van de veiling (26/10/2020). Eventuele kortingen of promoties 
zitten in de prijs van het marktgemiddelde niet inbegrepen.
De jaarlijkse kost wordt berekend o.b.v. het gemiddeld verbruik dat 
de CREG publiceert voor een Belgisch huishouden: 3500 kWH 
elektriciteit en 23.260 kWh aardgas.
Het gebruikte marktaandeel zijn de meest recente gepubliceerd 
door de gewestelijke regulatoren (CWaPE, VREG, BRUGEL).
De hier vermelde leveranciers dekken het grootste marktaandeel 
(>90%). Het overige marktaandeel (<10%) werd verdeeld over de 
leveranciers die aanwezig zijn in de vergelijker opdat de 
tariefverdeling opgeteld uitkwam bij 100%.
Het marktaanbod is het gewogen gemiddelde van de tarieven van 
elke leverancier in functie van hun marktaandeel.
Transport- en distributiekosten en de afzonderlijke belastingen van 
de leverancier in kwestie zitten in deze berekening niet inbegrepen.
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