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AMSTERDAM (Energeia) - Het nieuwe inkoopcollectief Vastelastenbond wil tussen de 1.000 en de 
2.000 consumenten verenigen om samen goedkoop gas en elektriciteit aan te kopen. Een contract 
met een leverancier is nog niet gesloten, zegt initiatiefnemer Dirk-Jan Wolfert tegen Energeia.  

Huishoudens kunnen zich gratis aansluiten bij de Vastelastenbond. "We vragen wel een kleine 
vergoeding aan de leverancier. Maar het is vrij idealistisch." Wolfert wil graag binnen drie maanden 
ongeveer 1.500 aangeslotenen hebben. "Veel mensen hebben de voordelen van de vrije markt nog 
niet ingezien, en zijn nog niet overgestapt. Er is dus nog behoefte aan dit initiatief."  

Voorlopig hebben zich volgens Wolfert een tachtigtal mensen aangemeld bij de bond. "We kijgen al 
goede reacties binnen. Nu willen we eerst een grote groep mensen verzamelen voordat we een 
leverancier kiezen."  

Wie zich aansluit bij de bond, verplicht zich er toe om die overstap ook daadwerkelijk te maken. "Wij 
kopen dus zelf geen gas of elektriciteit aan, maar mensen machtigen ons om hen over te zetten naar 
een andere leverancier."  

De bond ziet er verder ook op toe dat de gekozen leverancier correcte rekeningen verstuurt en de 
gemaakte afspraken naleeft. Ook deze dienst is gratis. "We willen in de eerste plaats klachten 
vermijden. Daarom zullen we zorgvuldig de leverancier kiezen. Op basis van klachten uit het verleden, 
zijn er bepaalde leveranciers die we niet overwegen, omdat dit moeilijk bij onze leden te verdedigen 
valt." Namen wil Wolfert echter niet noemen.  

"In principe werken we met jaarcontracten. Na afloop bekijken we dan of we bij dezelfde leverancier 
blijven. Dat hangt dan af van de voorgestelde tarieven en van hoe het contract is nagekomen."  

Wolfert studeert nog, maar mede-oprichter Dennis van Druten heeft wel ervaring in de energiesector. 
"Hij werkte een tijd in opdracht van RWE als verkoopleider in Essent-gebied. Daar zag hij dat veel 
mensen problemen hebben met bijvoorbeeld voorschotnota's en de afhandeling van hun klachten. 
Daar zorgen wij dus ook voor."  

De Vastelastenbond wil zich niet alleen beperken tot energie. "In de toekomst starten we mogelijk ook 
met het aanbieden van water, telefonie, verzekeringen en leningen. Maar energie leek ons wel een 
geschikt product om mee te starten. Iedereen heeft het nodig, en er zijn veel problemen."  

Copyright©, Energeia, 2004 

 

http://www.vastelastenbond.nl/

