
 

Benergy BV 
 
 
 

Mandenvlechterslaan 14H 
NL-3781 DV  Voorthuizen (Gld.) 
Telefoon:        +31 342 411350 
Fax:                 +31 342 411359 
E-mail:             info@gaslicht.com 
Website:          www.gaslicht.com 
Bank:               3679.49.520 
BTW:                8116.17.178  
KvK:                 02078914 

 

 

Bellen.com|Internetten.nl|Digitelevisie.nl|Totaalwijzer.nl|WechselJetzt.de 
Gaslicht.com|Energiewereld.nl|LookingforBooking.com|Poliswijzer.nl 

Voor objectieve en actuele vergelijkingen 
 
FL170209 Persnotitie Warmetruiendag  Pagina 1 van 2 

09 februari 2017         Persnotitie 
 
Warme trui goed voor milieu, maar je merkt het niet in je portemonnee 

De verwarming een graad lager en een warme trui aan? Dat is goed voor het milieu, maar de 
besparing op je energiekosten is bescheiden. Dat blijkt uit een berekening van vergelijkingssite 
Gaslicht.com in het kader van Warmetruiendag.  

Warmetruiendag is een initiatief van het Klimaatverbond Nederland. Op vrijdag 10 februari trekken 
duizenden Nederlanders een warme trui aan en draaien ze de verwarming een graadje lager. Volgens 
de organisatie verbruik je zo 6 procent minder energie en komt er ook 6 procent minder CO2 vrij.  

37 cent besparen op Warmetruiendag 

Rijk zul je daar echter niet van worden. Op een gemiddelde winterdag verstook je zo’n 10 m3 gas. De 
gasprijs bedraagt momenteel circa 61 cent per m3 . Met een besparing van 6% op Warmetruiendag 
houd je dus 37 cent in je portemonnee.  

Ook als je in 2017 structureel de verwarming een graad lager zet, is de besparing bescheiden. Een 
gemiddeld gezin zou hierdoor op jaarbasis 57 euro minder kwijt zijn aan energie*. Dat komt neer op 
een besparing van 3,2 procent. Dat de besparing lager uitvalt dan 6 procent, komt omdat vaste 
leveringskosten, netbeheerkosten en stroomkosten niet dalen door minder te stoken.  

Overstappen blijft voordeligst 

Volgens de vergelijkingssite is de grootste besparing op energiekosten nog altijd te realiseren door 
over te stappen. Wie dat doet, is bij een gemiddeld verbruik op jaarbasis 302 euro goedkoper uit. Trek 
je daarbij ook nog een warme trui aan en zet je de verwarming structureel lager, dan valt de 
energierekening 357 euro lager uit. Dat komt neer op een besparing van 20,4 procent. 

“We vinden Warmetruiendag een sympathiek initiatief en juichen toe dat mensen bewust omgaan met 
energie”, zegt Ben Woldring van Gaslicht.com. “Desalniettemin blijft het voor je portemonnee 
belangrijk om jaarlijks te wisselen van energieleverancier. Alleen dan ben je het voordeligst uit voor 
gas en stroom.” 

Over Gaslicht.com 

Gaslicht.com is één van de grootste onafhankelijke energievergelijkingssites van Nederland. Uit recent 
onderzoek van WISE blijkt dat Gaslicht.com overstappers het beste faciliteert bij het maken van een 
duurzame energiekeuze. Het bedrijf maakt deel uit van de Bencom Group van internetondernemer 
Ben Woldring. De Bencom Group is marktleider met vergelijkingen voor bellen, internetten, digitale tv, 
energie en hotelboekingssites.  

 



 

Benergy BV 
 
 
 

Mandenvlechterslaan 14H 
NL-3781 DV  Voorthuizen (Gld.) 
Telefoon:        +31 342 411350 
Fax:                 +31 342 411359 
E-mail:             info@gaslicht.com 
Website:          www.gaslicht.com 
Bank:               3679.49.520 
BTW:                8116.17.178  
KvK:                 02078914 

 

 

Bellen.com|Internetten.nl|Digitelevisie.nl|Totaalwijzer.nl|WechselJetzt.de 
Gaslicht.com|Energiewereld.nl|LookingforBooking.com|Poliswijzer.nl 

Voor objectieve en actuele vergelijkingen 
 
FL170209 Persnotitie Warmetruiendag  Pagina 2 van 2 

*Rekenvoorbeeld:  

We nemen 4 families met een gemiddeld energieverbruik (3500 kWh /1500 m3) als uitgangspunt. Zij 
zitten allemaal al jarenlang bij dezelfde energieleverancier. Zij betalen daar een variabel tarief voor 
onbepaalde tijd. Wij rekenen hiervoor met het gemiddelde variabele tarief bij de drie grote 
energieleveranciers: Essent, Nuon en Eneco.      

● Familie 1 genoot van oud & nieuw, maar veranderde niets. Zij betalen in 2017: 1748 euro. 
● Familie 2 besloot vanaf 1 januari de verwarming structureel lager te zetten. Zij bezuinigen 

hiermee 6 procent op gas en betalen in 2017: 1691 euro. Een besparing van 57 euro. 
● Familie 3 stapte op 1 januari over via Gaslicht.com, maar past haar energieverbruik niet aan. 

Zij betalen voor 2017 1446 euro. Een bezuiniging van ruim 300 euro.   
● Familie 4 stapte op 1 januari over via Gaslicht.com én zet de verwarming structureel een 

graad lager. Hierdoor betalen zij in 2017: 1391 euro. Dat is een besparing van 357 euro.
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