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Vught, 22 maart 2010 

 

Doe uw voordeel met de crisis! 
 

Werknemers die hun baan verliezen, banken die omvallen, bedrijven die proberen te 

overleven en dalende huizenprijzen; de economische crisis is niet bepaald een pretje. 

Maar soms werkt de crisis ook in uw voordeel: ruim een jaar geleden noteerde de AEX-index 

z’n laagste punt in de kredietcrisis. Was u toen ingestapt, had u nu maar liefst 70% winst 

kunnen noteren. Zo brengt huidige crisistijd nog meer voordelen met zich mee. Karien 

Horsten van Vereniging de Vastelastenbond legt uit waar de belangrijkste voordelen en 

kansen liggen.   

 

Voordeel 1: Boodschappen 

De groei binnen de supermarktbranche neemt af. Bekende supermarkten verlagen hun prijzen om 

consumenten naar hun winkel te lokken. Onlangs kondigde Albert Heijn weer prijsduik acties aan. 

Waarschijnlijk volgen ook de andere grote supermarkten.  “Consumenten kunnen hiermee hun 

voordeel doen” geeft Karien Horsten aan. “Houd aanbiedingen in de gaten en u kunt flink besparen 

op uw boodschappen” 

 

Voordeel 2: Brandstof 

Een ander voordeel van de crisis is, volgens Horsten, de besparing op brandstofkosten: 

“Brandstofprijzen hebben, sinds het begin van de crisis, een forse daling van 30% doorgemaakt. 

Inmiddels zijn de brandstofprijzen weer langzaam op hun retour. We betalen echter nog steeds 

minder dan we voor de crisis deden. Rijdt u meer dan 25.000 km per jaar? Dan heeft u dit, volgens 

het onderzoek van de Vastelastenbond, circa € 225,- bespaard.” 

 

Voordeel 3: Energie 

Energieprijzen zijn de afgelopen anderhalf jaar fors gedaald. Horsten legt uit: “Betaalde u voor de 

crisis circa € 0,44 per m3 gas, betaalt u nu circa € 0,30. Uit onderzoek van de Vastelastenbond blijkt 

dat deze daling van energieprijzen u afgelopen jaar al circa € 210,- heeft bespaard.”  

In tegenstelling tot boodschappen en brandstof kunt u volgens Horsten op uw energiekosten blijven 

besparen: “Afgelopen maand bereikte de energieprijzen hun laagste punt. Zet uw energietarieven 

snel voor meerdere jaren vast voordat de prijzen weer stijgen. U behoudt dan het huidige ‘crisis-

voordeel’ én het kost veel minder inspanning dan een brandstoftank met bezine in uw achtertuin te 

plaatsen of voor de komende 3 jaar boodschappen in te slaan” 

 

  

 

Over de Vastelastenond 

De Vastelastenbond is een professioneel inkoopcollectief, dat is ontstaan vanuit de idealistische visie 

dat er voor consumenten een betere prijs-/kwaliteitverhouding valt te bedingen op de vrije markt als 

ze hun krachten bundelen. 



Na ruim 5 jaar biedt de Vastelastenbond de beste oplossing voor energie, telefonie, internet, 

verzekeringen, hypotheken en autobrandstof. In vijf jaar tijd hebben zich ruim 40.000 consumenten 

kostenloos aangesloten bij de Vastelastenbond. Leden kunnen ruim 1000 euro besparen per jaar. 

 

Links 

www.vastelastenbond.nl 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Vereniging de Vastelastenbond  

Karien Horsten 

T: 073-8440001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim een jaar geleden noteerde de AEX-index z’n laagste punt in de kredietcrisis. Waaghalzen die 

toen aandelen hebben gekocht kunnen nu maar liefst 70% winst noteren. Een slimme zet dus blijkt 

achteraf.   

 

 

http://www.vastelastenbond.nl/

