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Onderzoek OXXIO InControl             Maart 2014 

Vereniging de Vastelastenbond kijkt naar de feitelijke tarieven die tot de OXXIO InControl contracten toebehoren. In deze factsheet treft u de leveringstarieven voor 

stroom en gas en de vastrechtkosten die per product in rekening worden gebracht.  

Overzicht Leveringstarieven per product 

Product Looptijd Leveringstarief 

Stroom 
per kWh 

Leveringstarief 

Gas per m³ 

Vastrecht 

maand 
stroom 

Vastrecht 

maand 
gas 

      
OXXIO Product 

     
InControl 3 jaar vast € 0,2081 € 0,6431 € 8,00 € 8,00 

InControl + Galaxy Tab3 3 jaar vast € 0,2081 € 0,6431 € 10,00 € 10,00 

InControl + iPad Air 3 jaar vast € 0,2081 € 0,6431 € 14,00 € 14,00 

      
Vastelastenbond product 

     Vastelastenbond/ 
Energiedirect 3 jaar 3 jaar vast € 0,2151 € 0,6356 € 2,92 € 1,67 

      
*Bovenstaand zijn de tarieven die op de website van OXXIO op 26 maart 2014 staan.  

 

Weergave jaarkosten * 

In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven tussen te producten  

van OXXIO en Vereniging de Vastelastenbond.  

Jaarkosten per product Totaal 
jaarkosten 
stroom 

Totaal 
jaarkosten 
gas 

Vastrecht 
p.j. 
stroom 

Vastrecht 
p.j. gas 

Totale kosten 
stroom / gas 

InControl € 832,40 € 1.189,74 € 96,00 € 96,00 € 2.214,14 

InControl + Galaxy Tab3 € 832,40 € 1.189,74 € 120,00 € 120,00 € 2.262,14 

InControl + iPad Air € 832,40 € 1.189,74 € 168,00 € 168,00 € 2.358,14 

     
 

Vastelastenbond/ 
Energiedirect 3 jaar € 860,40 € 1.175,86 € 35,04 € 20,04 € 2.091,34 

     
 

 

Verschil jaarkosten OXXIO versus Vastelastenbond 

Zelfs wanneer de consument gebruik maakt van de bespaarpakketen  is er nog 

een besparing van € 243,38 tot € 276,38  mogelijk. 

 

OXXIO Product Verschil gedurende 
contractperiode 

Kosten 
InControl 
pakket 

Kosten 
Tablet 

Verschil 
VLB 

InControl € 368,38 € 125,00 
 

€ 243,38 

InControl + Galaxy Tab3 € 512,38 € 125,00 € 139,00 € 248,38 

InControl + iPad Air € 800,38 € 125,00 € 399,00 € 276,38 

 

 

 

De totale kosten zijn de kosten op jaarbasis die de consument * 

betaalt aan de energieleverancier voor de levering.  

In deze berekening is voor alle producten van hetzelfde verbruik 

uitgegaan om een realistische vergelijking te kunnen maken.  

 

Het jaarverbruik t.b.v. de berekeningen is: 4000 kWh en 1850 m3. 

Netwerkkosten zijn buiten beschouwing gelaten. 
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Overzicht 

Onderstaand een overzicht van de producten die tot het Incontrol pakket behoren met een individuele prijsweergave. 

 

Stroom besparende producten: prijs per product 

Koelkast thermometer                               €         10,95 

Standbykiller TV                                        €         12,99 

Energieverbruiksmeter                                         €         12,99 

Standbykiller stekkerdoos                                     €         19,99 

Spaarlamp 9 watt GU10 fitting                 €           4,59 

Spaarlamp 11 watt E27 fitting                        €           4,59 

Spaarlamp 9 watt E14 fitting                        €           4,59 

  
 

Totale kosten €       125,30 

 

 

Grafiekweergave verschil kosten OXXIO versus 

Vastelastenbond exclusief OXXIO gadgets 

 

Onderstaande grafiek geeft het verschil weer van de totale 

leveringskosten vergeleken met Vereniging de Vastelastenbond op basis 

van de leveringstarieven exclusief de Oxxio gadgets voor de geldende 

contractperiode (3 jaar). De 0- waardes van beide grafieken representeren 

het Vastelastenbond contract voor 3 jaar.  
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Grafiekweergave verschil kosten OXXIO versus 

Vastelastenbond inclusief OXXIO gadgets 

 

Onderstaande grafiek geeft het verschil weer van de totale leveringskosten 

vergeleken met Vereniging de Vastelastenbond voor een geldende 

contractperiode  van 3 jaar. Zelfs wanneer de consument de gadgets bij Oxxio 

afneemt, zijn de kosten per saldo hoger.  

 

 

 

 

 

€ 243,38 
€ 248,38 

€ 276,38 

€ 220,00 

€ 230,00 

€ 240,00 

€ 250,00 

€ 260,00 

€ 270,00 

€ 280,00 

InControl InControl +
Galaxy Tab3

InControl +
iPad Air

Gas besparende producten: prijs per product 

Digitale Thermostaatknop                                        €         24,99  

Radiatorfolie                                                                       €           9,99  

Tochtband SM 1-4 mm, wit, 5m                                  €           4,45  

Douchecoach Zandloper                                               €           2,35  

Douche Thermometer                                                     €           9,99  

2 water- en 1 douchebespaarder        €           2,84  

   


