
JUBILEUMKRANT

ONDERZOEKEN
Het is veel consumenten wel eens overkomen. U denkt een goede deal te hebben voor uw energie, maar in de praktijk blijkt dit toch tegen te vallen. Leveranciers worden steeds slimmer en handiger met de marke-tingtrucs. 

Tot grote ergenis van Vereni-ging de Vastelastenbond. Zo wordt er geadverteerd met gratis iPads of iPhones, een ‚gratis’ thermostaat of aantrekkelijke bonussen voor bestaande klanten.

PROEFABONNEMENT 
Genoeg is een kwartaalblad voor iedereen die meer wil doen 

met minder en geld over wil houden. Een gedachte 

die bij de Vastelastenbond past! Leden 

van de Vereniging krijgen extra korting 

op een proefabonnement voor een 

half jaar  en betalen geen € 12,50, maar 

slechts € 6,50. U ontvangt twee nummers en het wordt 

automatisch stopgezet. 

DE VASTELASTENBOND 

BESTAAT 12,5 JAAR! 

Via deze weg bedanken wij onze leden! Uw vertrouwen in 

onze vereniging heeft er voor gezorgd dat wij zijn gegroeid 

tot een consumentenvereniging met meer dan 70.000  

leden.

Nederland is er nog lang niet. Nog steeds is meer dan 70% 

een trouwe, maar luie klant. Dat is goed nieuws voor leve-

ranciers, providers en verzekeraars, maar slecht nieuws 

voor de portemonnee van de consument. Samen met onze 

leden bijten we ons vast in ons doel: lagere woonlasten 

voor iedereen! 

Sinds 2004 zetten wij ons in voor onze leden. Inmiddels  

is het ‘vaste lasten landschap’ enorm veranderd en de  

Vastelastenbond veranderd mee. Daar waar anderen  

vasthouden aan traditionele manieren van werken, 

gebruiken wij onze innovatieve en creatieve werkwijze 

om voor onze leden jaar in jaar uit het onderste uit de 

kan te halen. Daarbij kiezen we voor een persoonlijke aan-

pak en eerlijk bespaaradvies. Een formule die werkt en 

nog steeds dagelijks haar kracht laat zien.

  
OOK DE KOMENDE 12,5 JAAR 

  
 BLIJVEN WIJ ONS INZETTEN.

EEN BLIK IN DE GESCHIEDENIS

JULI 2004
Oprichting Vereniging 
de Vastelastenbond 

door Dennis van Druten 
en Dirk-Jan Wolfert

JUNI 2005
Postercampagne 

wijbesparen.nl in de 
bushokjes van Nederland. 

Introductie bij het 
grote publiek. 

OKTOBER 2005
Privatisering gezondheids-

zorg: Leden krijgen bij 
zorgverzekering van FBTO 

5% korting op de basis-
verzekering en 7% op 

de aanvullende 
verzekering. 

AUGUSTUS 2006
Tankpas van Gulf 
en Tinq aan met 

9 cent korting 
per liter.

JANUARI 2010
Ledenaantal

 staat op 38.000 
leden.

SEPTEMBER 2010
Verhuizing naar 

Eindhoven. 
(De huidige 

locatie).

JUNI 2007
Verhuizing van 

Breda naar 
Vught.

JULI 2007
Start samenwerking 

verzekeringssite voor 
autoverzekering en 

woonhuisverzekeringen 
en een nieuw logo voor 

de vereniging.

DECEMBER 2007
Misleidende energie 
wordt aan de kaak 

gesteld door middel 
van ludieke actie op 

vergelijkingssite voor 
energie! APRIL 2011

 
Glasvezel internet 
wordt toegevoegd 

aan het assorti-
ment.

OKTOBER 
2008

Introductie 
provisieloos 
verzekeren!

Bed
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FEBRUARI 2009
Vastelastenbond doet 
mee aan de film over 
besparen en geeft bij 
Omroep Max uitleg 

over de energie-
markt.

MEI 2011
Ludieke actie: Vastelas-

tenbond bakt appeltaart 
voor eigenaar goedkopere 

verzekeringspolis en de 
Vastelastenbond krijgt 

een nieuw logo.

DECEMBER 2011
Vastelastenbond 

biedt OHRA en Zekur 
zorgverzekeringen 
aan met collectieve 

korting.
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MAART 2012
Vereniging de 

Vastelastenbond 
stelt als eerste de 
energieveilingen 

aan de kaak!

JULI 2012
50.000 leden!SEPTEMBER 

2013
Nieuwe exclusieve 
dienstverlening de 

Switch Service

JULI 2014
De Vastelastenbond 
biedt zonnepanelen 

aan.

NOVEMBER 2014
In gesprek met ACM

 ter verbetering regel-
geving energiemarkt

ter bescherming van 
de consument.

JANUARI 2015
Er wordt een nieuw 

product - namelijk isolatie - 
toegevoegd aan het 

assortiment.
APRIL 2015

Vastelastenbond start 
zonnepanelen campagne 

mét korting voor haar leden. 

Introductie nieuwe
 GRATIS dienst: 

Webshop voordeel

OKTOBER 2015
Onderzoeken van

 Vereniging de
 Vastelastenbond zijn

 groot in het

 nieuws.

MAART 2016
Wegens succes: 

herhaling isolatie 

actie voor leden 
(tot 1 mei 2016)

JUNI 2016
De Vastelastenbond 
voegt mobiel bellen 

toe aan het 
assortiment

AUGUSTUS 2016
Nieuw energieaanbod 

collectieve korting 
met Budget 

Energie

DECEMBER 2016

De Vastelastenbond 
bestaat 12,5 jaar!

Boven: Dirk-Jan Wolfert /Oprichter

Onder: Team Vastelastenbond

TOP 10 VASTE LASTEN NEDERLANDSE HUISHOUDEN
1.	 Hypotheek	en	aflossing2. Energie (stroom	en	gas)	Lees hier de bespaartips

3.	 Onderhoud	woning.	Lees	ook	het	artikel	jaarlijkse	
	 kosten	voor	het	onderhoud	van	uw	woning.
4.	 Boodschappen,	persoonlijke	verzorging	en	cadeautjes
5.	 Vakanties	en	uitstapjes	(extra	korting	via	Webshop Voordeel 

 Vastelastenbond)
6. (Woon)verzekeringen  A.	 WA	verzekering	(aansprakelijkheidsverzekering)

  B. Inboedel- en opstal verzekering  C.	 Woonlastenverzekering  D.	 Rechtsbijstandverzekering  E. Zorgverzekering. Vergelijk uw zorgpremie via de 
   Vastelastenbond.7	 Reiskosten

  A.	 Benzine
  B.	 Openbaar	vervoer8	 Gemeentelijke	belastingen  A.	 Riool-en	afvalstoffenheffing  B.	 Waterschapslasten9 Internet, tv en bellen en mobiel bellen 10	 Sportschool	of	andere	hobby/abonnement

WINACTIE! 25 X HET BOEK ‘EIGENWIJS JE HYPOTHEEK AFLOSSEN’ 
De Vastelastenbond geeft 25 x GRATIS het boekje Eigenwijs 

je hypotheek aflossen weg (T.W.V. € 12,50).

Gezien de huidige ontwikkelingen een actueel onderwerp! 

Schrijf een beoordeling en vertel hoeveel u heeft 

bespaart via de Vastelastenbond. 

VERTEL HET UW VRIENDEN
Zonder u, heeft onze vereniging geen bestaansrecht. Gun uw buurman, familielid of vriend(en) ook een besparing. Vertel het door. Daar wordt onze onderhan-delingspositie ook weer sterker van. Via uw persoonlijke pagina kan u uw vrienden en familie op de hoogte brengen van onze vereniging

87% van de Nederlandse huishoudens betaalt 

onnodig te veel voor vaste lasten. Via onze 

vereniging kunt u flink besparen.

bespaar niet 

alleen op uw 

boodschappen…

www.vastelastenbond.nl

 ✱ gemiddelde 

  besparing

‘We onderhandelen niet 

alleen met aanbieders voor de 

beste aanbieding, we letten ook 

op de prijs-kwaliteit verhouding en 

de bijbehorende voorwaarden.’

Wees ook slim! Meld je aan als lid

Kijk op www.vastelastenbond.nl voor meer informatie of neem 

telefonisch contact met ons op: 040 7 200 200.

 Dirk-Jan Wolfert, oprichter 

van Vereniging de Vastelastenbond. 

v e r z e k e r i n g e n

e n e r g i e

i n t e r n e t ,  t v  &  b e l len

€ 240,- ✱

€ 325,- ✱

€ 210,- ✱

Niet alleen voor energie, verzekeringen en 

internet kunt u bij ons terecht. Ook voor 

andere vaste lasten zoals zorgverzekering, 

isolatie, mobiel bellen of zonnepanelen 

zijn we u graag van dienst. VASTE 
LASTEN 

SAAI?
HELEMAAL NIET!

De Vastelastenbond is een consumentenvereniging op het gebied 
van vaste lasten. We helpen u met besparen en informeren u, 
zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. De Vastelasten-
bond bestaat sinds 2004 en heeft inmiddels 70.000 leden.

www.vastelastenbond.nl

beste aanbieding, we letten ook 
op de prijs- kwaliteit verhouding en 

‘In de supermarkt letten we 

op de prijs en kwaliteit van het 

product, maar op andere vlakken 
laten we veel liggen.’

Wij staan met raad en daaD voor u klaar!
Problemen met uw leverancier of provider of gewoonweg op zoek naar 
een scherp aanbod?

Wij regelen al 12,5 jaar met veel plezier -jaar in, jaar uit- besparingen voor 70.000 leden!
 Onafhankelijk
 Persoonlijk bespaaradvies
 Kosten besparen 
 Geen rompslomp

WWW.VASTELASTENBOND.NL

https://www.youtube.com/watch?v=x_z59c_mP2I
https://www.vastelastenbond.nl/verzekering/zorgverzekering/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/energie-besparen/
https://www.vastelastenbond.nl/blog/sluipverbruik-in-uw-huishouden/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/gasverbruik-verlagen/warm-en-goedkoop-de-winter-door/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/energie-veilingen/
https://www.vastelastenbond.nl/zonnepanelen/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/energie-markt/
https://www.vastelastenbond.nl/besparen/webshop-voordeel/
https://www.vastelastenbond.nl/media-en-publicaties/
https://www.vastelastenbond.nl/isolatie/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/beste-keus-energiecontract/
https://www.vastelastenbond.nl/energie/
https://www.vastelastenbond.nl/besparen/
https://www.vastelastenbond.nl/besparen/webshop-voordeel/
https://www.vastelastenbond.nl/besparen/webshop-voordeel/
https://www.vastelastenbond.nl/verzekering/woonverzekering/
https://www.vastelastenbond.nl/verzekering/woonverzekering/
https://www.vastelastenbond.nl/verzekering/zorgverzekering/
https://www.vastelastenbond.nl/verzekering/zorgverzekering/
https://www.vastelastenbond.nl/internet-tv/aanbiedingen/

